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Sammanfattning 
Den här rapporten redovisar en utvärdering av den verksamhet som Centrum för 
handelsforskning vid Lunds universitet bedrivit åren 2013-2018 och som finansierats 
med 25 miljoner kronor från Handelsrådet. Utvärderingen delas in i tre olika områden; 
1) Forskningens volym, kvalitet och praktiska relevans, 2) Spridning och nyttiggörande 
av forskningsresultat samt 3) Organisation och styrning. Inom respektive område har 
det även gjorts bedömningar om centret nått sina uppsatta målsättningar.  
 
Utvärderingen omfattade fyra olika moment. En självvärdering genomfördes där 
centrets ledning utifrån en tilldelad mall fick uppskatta centrets prestation. För att få fler 
intressenters perspektiv på verksamhet och vad man uppnått genomfördes fem 
intervjuer med samverkanspartners till centret. Vidare genomfördes även en 
sammanställning och analys av centrets finansiering, publikationer samt genomförda 
aktiviteter. Slutligen genomfördes en ”hearing” där utvärderarna kunde ställa 
kompletterande frågor och centrets ledning fick en möjlighet att kommentera på 
utvärderingens preliminära resultat, samt göra eventuella förtydliganden kring centrets 
verksamhet.  
 
Den samlade bedömningen är att centret varit en framgångsrik satsning som i stor 
utsträckning nått sina uppsatta mål. Vad avser forskningsresultatet har centrets 
forskare och affilierade forskare publicerat ett förhållandevis stort antal vetenskapliga 
artiklar. Centrets forskning har dock inte helt nått målet att nå absolut internationell 
toppklass då det endast är några artiklar som är publicerade i de högst rankade 
tidskrifterna. Att centret publicerat en stor mängd handelsrelaterad forskning indikerar 
att man nått målet att bli en samlingspunkt för forskare med ett handelsintresse. Centret 
har arbetat multidisciplinärt vilket syns på de spridda publiceringsområdena samtidigt 
är det inte tydligt hur de olika forskningskompetenserna integrerats i själva 
forskningsarbetet kring de relativt breda forskningsområdena.   
 
Vad avser spridning och nyttiggörande har centret varit framgångsrika men det finns 
områden med förbättringspotential. Det är positivt att centret har arbetat strategiskt 
med spridning och nyttiggörande. Centret har arrangerat workshops och seminarier 
tillsammans med företag som varit mycket uppskattade. Flera av centrets forskare har 
framgångsrikt genomfört populärvetenskapliga presentationer. De har även haft relativt 
god synlighet i media, dock så nämns sällan centret. Centrumet har med tiden blivit mer 
aktivt i digitala kanaler och konceptet ”Centrum kommenterar” är ett smart sätt att 
kommunicera med externa intressenter. De populärvetenskapliga skrifterna är 
välskrivna och några har fått stor spridning. 
 
Givet tidsramarna har centrets uppbyggnad och organisation varit framgångsrik. Det är 
dock inte helt tydligt hur centrets vision, målsättningar och aktiviteter hänger ihop. Sett 
till finansieringen är det mycket positivt att centret säkrat en basfinansiering för de 
kommande åren, vilket är ett tydligt framgångstecken. Samtidigt har den externa 
finansieringen minskat med åren vilket blir en utmaning när basfinansieringen nu 
minskar. Centret har haft en relativt väl fungerande referensgrupp som bidragit med 
strategisk viktiga inspel. Referensgruppen har dock mestadels bestått av representanter 
från handeln och flera av deltagarna har kommit från företags HR-avdelningar vilket 
riskerar att ge ett alltför snävt perspektiv. Det har även varit relativt stor omsättning på 
medlemmar i gruppen vilket kan ha minskat värdet av referensgruppen. Vad avser 
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samverkan har centret varit framgångsrikt vad avser samverkan med framförallt stora 
företag.  
 
Sammantaget har centret i stort uppnått sina målsättningar och lagt en grund för 
fortsätt utveckling. Det har framkommit några utvecklingsområden och avvägningar 
som bör beakta i planeringen framåt. En central fråga är huruvida centrets fokus ska 
vara på vetenskaplig excellens eller praktisk relevans. Det finns förutsättningar att 
utveckla båda dessa områden men det kan vara svårt att uppnå båda. Utvärderarnas 
bedömning är att centret har en större potential att primärt fokusera på handelns 
konkreta utmaningar och använda forskningen som ett verktyg för att bygga kunskap 
och utveckla långsiktiga lösningar. En konsekvens av att adresserar mer konkreta 
utmaningar skulle troligtvis vara att forskarna blir tvungna att arbeta än mer 
multidisciplinärt.  
 
I det fortsatta arbetet bör man även eftersträva en större tydlighet kring hur centrets 
vision, målsättningar och aktiviteter hänger ihop. En möjlighet är att arbeta med 
programteori för att få en bättre bild av hur de tänkta aktiviteterna bidrar till att centret 
närmar sig sina övergripande mål. Vidare skulle centret kunna utveckla en mer 
ändamålsenlig uppföljning och målstyrning. I ljuset av att basfinansieringen minskar 
skulle centret behöva ta ett nytt tag kring hur man säkrar extern finansiering. Genom att 
inrikta centrets forskning mot mer konkreta utmaningar för handeln kan det finnas nya 
möjligheter att få extern finansiering från företag eller skapa konstellationer med 
företag för att söka forskningsmedel.  
 
Vad avser samverkan finns en möjlighet att utveckla samverkan med mindre innovativa 
företag, gärna inom heta teknikområden som är relevanta för de utmaningar man 
adresserar. Det har funnit bra internationella samarbeten vid centret. Det finns dock en 
möjlighet att försöka lock internationella forskare att komma till Lund som gästforskare 
samt identifiera och samarbeta mer med liknande centrumbildningar och 
forskningsmiljöer i andra länder, som delar centrets vision.  
 
Centret skulle även kunna stärkas genom att komplettera sin starka kompetens inom 
kvalitativ metod med kompetens inom data hantering och kvantitativ metod. Många av 
centrets samverkansföretag arbetar redan idag med analys av stora mängder data och 
det kan finnas intressanta möjligheter att använda dessa data för forskningsändamål. 
Det här skulle stärka centret i dess vetenskapliga arbete och samtidigt göra centret mer 
intressant för samarbeten med framstående forskare på jakt efter intressant data. 
 
Det finns även en möjlighet att utveckla formatet kring centrets referensgrupper. Det 
vore bra att stärka referensgruppen med några representanter från det offentliga som 
har kompetens relaterad till de utmaningar som centret väljer att adressera. Det är även 
viktigt att representanterna från näringslivet väljs utifrån sin kompetens och förståelse 
för de utmaningar som adresseras. Vidare bör man instifta ett internationellt 
vetenskapligt råd som träffas någon gång per år för att ge inspel kring forskningens 
inriktning och hur forskningen kan bidra till att adressera de utmaningar som 
adresseras.  
 
Slutligen finns det även möjligheter att utveckla arbetet med spridning av centrets 
forskningsresultat. En utvecklingsmöjlighet är att sända fler seminarier på webben för 
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att få ökad spridning. Ett alternativ skulle vara att utveckla ett publikationsformat som 
är än mer orienterat mot praktiker med mer konkreta tips om hur företagen kan gå 
tillväga och med exempel på ”best practice”. Givet forskningsfrågornas relevans och 
digniteten hos centrets samverkanspartners borde genomslaget i sociala medier kunna 
bli större med en mer utvecklad kommunikationsstrategi. 
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Inledning 
Den här rapporten redovisar resultatet av den utvärdering av Centrum för 
handelsforskning vid Lunds universitet (benämns härefter som ”centret”) som 
Handelsrådet genomfört under perioden mars till september 2019.  Utvärderingen 
syftar till att bedöma resultatet av centrets verksamhet åren 2013-2018 samt ge 
rekommendationer för centrets framtida verksamhet. Utvärderingen har utgått från tre 
övergripande bedömningsområden som är typiska för utvärdering av 
centrumbildningar. Dessa områden är: 
 
1. Forskningens volym, kvalitet och praktiska relevans 
2. Spridning och nyttiggörande av forskningsresultat  
3. Organisation och styrning av centret 
 
I bedömningen av dessa tre områden har utvärderarna även gjort bedömningar om 
centret nått sina uppsatta målsättningar för åren 2013-2018. Dessa målsättningar var 
att: 
 
• Utveckla en varaktig samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med intresse för 
handelsforskning som ska stärka och stimulera handelsforskningen nationellt. 
 
• Utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på 
handel. 
 
• Utveckla en varaktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och 
handel. 
 
• Verka för samordning av planerad och redan etablerad handelsforskning och 
handelsrelaterad utbildning som bedrivs vid Lunds universitet. 

Utvärderingsstrategi och metod 
Utvärderingen bedömer hur väl centret presterat inom de tre ovan nämnda områdena i 
relation till finansieringen, och huruvida man nått sina målsättningar. För att få en bild 
av centrets verksamhet tog siffror på olika utfallsvariabler fram och dessa utfallsmått 
diskuterades med de som deltagit i centret samt i intervjuer gjordes med centrets 
samverkanspartners. Utvärderingen har även försökt jämföra centret med andra 
liknande centrumbildningar få en jämförelsebild. Nedan presenteras de fyra moment 
som genomfördes inom ramen för utvärderingen.   

Självvärdering 
Centrets ledning har utifrån en tilldelad mall genomfört en självvärdering av centrets 
verksamhet. Självvärderingen täckte följande områden: 

 
- Forskningsområden, kompetensprofil samt genomslag 
- Samverkanspartners 
- Forskningsprogram och forskningsresultat 
- Ekonomi 
- Organisation och ledning 
- Utbildning och utveckling av spetskompetens 
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Intervjuer med samverkanspartners 
Inom ramen för utvärderingen har fem intervjuer genomförts med representanter från 
företag och akademi som varit engagerade i centret. Syftet med intervjuerna var att få 
olika intressenters perspektiv på centrets prestation samt möjliga utvecklingsområden. 
Personerna som intervjuade valdes i samråd med Handelsrådet. Utvärderarna utgick 
från de sex tematiska områden i självutvärderingen när de ställde frågor, vilket 
möjliggjorde viss triangulering av resultat.  

Genomgång av forskningsresultat och sekundärdata 
För att få en mer objektiv bild av centrets prestation och genomslag gjordes 
sammanställningar av centrets publikationer och aktiviteter för åren 2014-2018. För att 
kunna bedöma kvalitet av forskningen sammanställdes även publikationerna utifrån tre 
olika rankingsystem. Utöver detta gjordes en analys av centrets ansökan, projektplaner 
samt årsredovisningar för att bedöma centrets måluppfyllelse i relation till dess 
målsättningar.  

Hearing 
En ”hearing” arrangerades den 17 juni i Lund för att utvärderingsgruppen kan ställa 
uppföljande frågor till centrumledningen. Hearingen gav även centrets ledning möjlighet 
att kommentera på utvärderingens preliminära resultat samt göra eventuella 
förtydliganden kring centrets verksamhet.  

Utfall och bedömningar 
I följande avsnitt presenteras utfallet av centrets verksamhet inom de tre områdena 
samt bedömningar för var och ett av dessa områden. I slutet av kapitlet görs en samlad 
bedömning av centrets verksamhet.  

Vetenskaplig volym, kvalitet och praktisk relevans 
Två av centrets övergripande målsättningar var att utveckla en tvärvetenskaplig 
forskningsmiljö av internationell toppklass samt utveckla en varaktig samlingspunkt för 
kunskapsöverföring mellan akademi och handel. I sina programplaner har centret 
angett målet 5 publikationer 2015, 10 publikationer 2016 och 15 publikationer 2017 
och 2018 (avser både journal- och konferensartiklar).  

Antal publikationer 
Det totala antal vetenskapliga publikationer uppgår till 169, av vilka 69 är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter och övriga 100 är presenterade vid vetenskapliga konferenser. 
Därutöver har 10 böcker skrivits samt 22 bokkapitel (utöver kapitlen i dessa 10 böcker) 
skrivits. Till detta skall läggas populärvetenskapliga rapporter och publikationer, vilka 
summerar till 10 under de fem åren (se tabell 1). 
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Tabell 1 Sammanställning av centrets publikationer åren 2014-2018. 
*Siffran inom parentes anger antalet bok-kapitel som centret producerat, utöver de 
kapitel som publicerats i centrets böcker 
 
Bedömning: Antalet publikationer från centret är hög och med en stark trend uppåt. 
Centret har med god marginal nått sina målsättningar vad avser antal publikationer per 
år. Då flera publikationer är skrivna av affilierade forskare som bara delvis, eller inte 
alls, varit finansierade av centret går det inte att bedöma huruvida forskningsresultaten 
varit direkt beroende av centrets finansiering eller om de tillkommit även utan centrets 
finansiering. I viket fall så har centret lyckats att samla en stor mängd handelsrelaterad 
ny forskning inom centret. 

Vetenskaplig kvalitet 
För att bedöma nivån på centrets vetenskapliga publikationer gjordes en 
sammanställning av hur de tidskrifter centrets forskare publicerat i är rankade enligt tre 
olika rankingsystem. På så sätt lyckades nästan alla 69 artiklar bli rankade, vilket är ett 
kvitto på att nästan alla artiklar bidragit till seriös forskning. 

Association of Business Schools (ABS) 
I tabell 2 visas för varje verksamhetsår de publicerade artiklarnas fördelning på 
tidskrifter som är rankade enligt ABS-skalan 1 – 4. Här är fyra högsta betyget och 
publikationer som hamnar i denna kategori innehåller högts relevant och väl utförd 
forskning. Dessa artiklar når ofta en hög citeringsnivå. Av sammantaget 69 publicerade 
artiklar är 46 publicerade i tidskrifter som omfattas av ABS, och 23 är publicerade i 
tidskrifter som inte omfattas av ABS. I ett uppföljande steg kontrollerades de 23 
artiklarna för sin ranking enligt NSD, respektive HCERES. 
  

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Vetenskapliga artiklar 9 5 18 16 21 69 

Konferenspapper och –abstracts 19 18 21 14 28 100 

Böcker n.a. n.a. 1 4 5 10 

Bok-kapitel* 2 2 50 

(4) 

22 

(5) 

15 

(9) 

46 

(22) 

Rapporter 1 2 n.a. 2 4 9 

Populärvetenskapliga 

publikationer 

n.a. 1 n.a. n.a. n.a. 1 
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 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Totalt antal: 10 5 19 18 21 73 

varav “Forthcoming”: (1) n.a. (1) (2) n.a. 4 

Netto antal: 9 5 18 16 21 69 

ABS = 4 n.a. (1)* 1 1 n.a. 2 

ABS = 3 2 n.a. 6 1 3 12 

ABS = 2 1 2 3 6 7 19 

ABS = 1 4 n.a. 1 3 4 12 

n.a. 2 2 7 5 7 23 

NSD-rating av de 23 icke-ABS-klassificerade tidskrifterna:   

Level 2 1 n.a. n.a. 1 n.a. 3 

Level 1 1 2 7 3 3 16 

Level 0  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. n.a. n.a. 1 3 4 

HCERES-rating av de 23 icke-ABS-klassificerade tidskrifterna:   

A  n.a.  n.a. 1 1  n.a. 2 

B  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

C  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

n.a. 2 2 6 4 7 21 

* Artikeln har samma titel och tidsskrift som en artikel för 2016. Artikeln återfinns inte i 

angiven utgåva av tidskriften 2015. 

 
Tabell 2 Fördelning av centrets artiklar enligt ABS-skalan för åren 2014-2018. 
 
Av de 23 artiklarna som är publicerade i tidskrifter som inte omfattas av ABS återfinns 
19 i NSD:s lista. Av dessa 19 artiklar är 2  publicerade i tidskrifter som av NSD rankats 
som ”ledande”.  

Norsk Senter for forskningsdata (NSD) 
Tabell 3 visar fördelningen av tidskrifter enligt “Norwegian register for scientific 
journals, series and publishers”. Av de 69 publicerade artiklarna är 11 publicerade i 
tidskrifter som rankats som nivå 2, dvs. anses vara “ledande tidskrifter”, medan 52 
artiklar återfinns i tidskrifter som rankats som nivå 1. Av de 69 artiklarna är således 6 
publicerade i tidskrifter som inte omfattas av NSD:s ranking. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Totalt antal: 10 5 19 18 21 73 

varav “Forthcoming”: (1) n.a. (1) (2) n.a. 4 

Netto antal: 9 5 18 16 21 69 

Level 2 1 1 6 1 2 11 

Level 1 8 3 12 14 15 52 

n.a. n.a. 1 n.a. 1 4 6 

 
Tabell 3 Fördelning av forskningspublikationer enligt NSD. 

High Council for Evaluation of Research and Higher Education (HCERES) 
Tidskrifternas fördelning på rankingen enligt HCERES skala A – C framgår av tabell 4. Av 
69 artiklar är 17 publicerade i tidskrifter som är högst rankade (A), liksom 17 artiklar är 
publicerade i tidskrifter som rankats som den näst högsta nivån (B). Av de 69 artiklarna 
är 33 publicerade i tidskrifter som inte omfattas av HCERES. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Totalt antal: 10 05 19 18 21 73 

varav “Forthcoming”: (1) n.a. (1) (2) n.a. 4 

Netto antal: 9 5 18 16 21 69 

A 1 1 6 4 5 17 

B 1 2 7 5 2 17 

C 1 n.a. n.a. n.a. 1 2 

n.a. 6 2 5 7 13 33 

 
Tabell 4 Fördelning av forskningspublikationer enligt HCERES. 
 
Bedömning: Den vetenskapliga kvaliteten är mycket god men når inte absolut 
internationell toppklass. För att nå den absoluta internationella toppklassen så är vår 
bedömning att centret skulle behöva placera några ytterligare i kategorin 4 på 
rankingen ABS. Vidare skulle det vara starkt om centret kunde få en stigande trend i 
kategori 3 på ABS-rankingen  
 
Här finns det möjligheter till förbättring för centret. Det skulle behövas en tydlig 
publiceringsstrategi för att försöka nå högt rankade tidskrifter. Det finns flera 
forskningsmiljöer som aktivt har arbetat på att öka sin publicering i högt rankade 
tidskrifter och som centret kan lära sig av. 
 
Relaterat till detta så är utvärderarnas bedömning att centret skulle kunna komplettera 
sin starka kompetens inom kvalitativa metoder med något fler studier baserade på 
kvantitativa metoder. Utvärderarna tror att det skulle stärka centret i dess 
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vetenskapliga arbete och samtidigt öka relevansen av centret att kunna ta fram mer ny 
kvantitativ data gentemot flera externa intressenter. Här kan även medel från centret 
användas för rekrytering av sådan kompetens samt för att hitta relevanta samarbeten. 
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Vetenskapligt genomslag 
För att få ett mått på de publicerade artiklarnas genomslag gjordes en sammanställning 
av antalet gånger (enligt Google Scholar) som centrets artiklar citerats (se tabell 5) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Totalt antal: 10 05 19 18 21 73 

varav “Forthcoming”: (1) n.a. (1) (2) n.a. 4 

Netto antal: 9 5 18 16 21 69 

Antal citeringar:       

0 – 5 - - 3 5 17 n.a. 

6 – 10 3 - 2 3 3 n.a. 

11 – 15 2 1 3 3 1 n.a. 

16 – 20 - 2 5 2 - n.a. 

21 – 25 - - 2 3 - n.a. 

26 - 30 1 2 2 - - n.a. 

31 – 35 - - 1 - - n.a. 

36 – 40 1 - - - - n.a. 

41+ 2 - - - - n.a. 

 
Tabell 5 De publicerade artiklarnas citeringsgrad i Google Scholars. 
 
Bedömning: Citeringar kommer med en viss förskjutning och det kan vara svårt att se 
om det är någon artikel som är på väg att få många citeringar. Det är positivt att de flesta 
publiceringar har någon citering, dock flera självciteringar. Några av dessa verkar ha 
potential att komma över 100 citeringar om några år, vilket är en mycket god nivå om 
det sker. Vi bedömer siffrorna i tabell 5 som ett normalt utfall men att det inte är 
internationell toppklass. Centret skulle skina än mer om man lyckas få några 
publiceringar med många citeringar och det är därför väl värt att reflekterande över vad 
som gör att vissa artiklar blir mer citerade än andra. 

Fördelning mellan vetenskapliga områden 
För att få en bild av de publicerade artiklarnas fördelning mellan olika vetenskapliga 
områden gjordes en sammanställning enligt NSD:s nomenklatur “Scientific field” (se 
tabell 6).  Något mer än hälften (n=38) av de publicerade artiklarna hamnade inom 
området “Business and Finance”. Övriga 31 artiklar är publicerade inom vetenskapliga 
områden av påtagligt olika karaktär. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Totalt antal: 10 05 19 18 21 73 

varav “Forthcoming”: (1) n.a. (1) (2) n.a. 4 

Netto antal: 9 5 18 16 21 69 

Scientific field:       

Business and Finance 5 2 8 11 12 38 

Economics - - 1 - - 1 

Interdisciplinary social 

sciences 

1 - - - 2 3 

Multidisciplinar tech-

nology 

1 - - - - 1 

Political science 1 - - 1 1 3 

Ethnology 1 - 3 - - 4 

Geography - 1 1 1 2 5 

Public, environmental 

and occupational health 

- 1 - - -- 1 

Technology - 1 3 1 - 5 

Informatics - -  - 1 1 

Psychology - - 1 - - 1 

Biomedicine - -  1 - 1 

Biotechnology - - 1 - - 1 

n.a. - -- - 1 3 4 

 
Tabell 6 Fördelning av publikationer mellan olika vetenskapliga områden. 
 
Bedömning: Med åren har centret kommit att publicera inom flera olika 
forskningsområden, vilket kan vara ett tecken på att det blivit mer multidisciplinärt. 
Vilket är i linje med centrets målsättning. Utvärderarna uppfattar det som om att det kan 
finnas en nivå till att gå om centret vill bli än mer multidisciplinära. Det är att utgå från 
en forskningsfråga som behöver kompetenser från olika forskningsfält, det vill säga att 
man bygger det multidisciplinära utifrån den frågan som man vill besvara. Detta är en 
avancerad form av att arbeta multidisciplinärt och kan innebära målkonflikter med till 
exempel en strävan att nå ökad publiceringskvalitet. Kända exempel där 
forskningsmiljöer har lyckats sätta samman multidisciplinära forskningslag för att lösa 
praktiska problem är MIT Media Lab och Broad Institutet vid MIT. 
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Deltagande i konferenser 
Sammantaget har konferenspapper presenterats på 51 konferenser under 2014-2015. 
Fördelningen av konferensland framgår av tabell 7. En femtedel av konferenserna har 
genomförts inom Sveriges gränser, och en femtedel har genomförts i något nordiskt 
land. Hälften av konferenserna har varit i europeiska länder utanför Norden, och 4 
konferenser har ägt rum i länder utanför Europa.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Konferenspapper och –

abstracts 

19 18 21 14 28 100 

Konferensdeltagande 7 12 6 11 15 51 

Konferensland:       

Sverige 2 2 - 3 3 10 

Norden 3 3 2 - 3 11 

Europa 1 6 4 7 8 26 

Utanför Europa 1 1 - 1 1 4 

 
Tabell 7 Deltagande i konferenser av centrets forskare. 
 
Bedömning: Centret har varit på många akademiska konferenser och presenterat sin 
forskning. Det är en väldigt viktig del av att öka kvaliteten i forskningen och samtidigt 
visa upp sin forskningsmiljö. Centret har framförallt besökt konferenser i Europa. 
Centret borde även besöka konferenser i andra världsdelar och då förslagsvis USA, som 
har några av de starkaste handelsrelaterade forskningsmiljöerna. 

Praktisk relevans 
Centret har haft en tydlig målsättning att bedriva forskning som är relevant för handeln. 
För skapa en bild av om centret forskat kring relevanta områden jämfördes de områden 
som Svensk Handel bedömer kommer få betydande påverkan på framtidens 
detaljhandel med de områden där centret bedrivit forskning (Tabell 8). Bedömningen 
gjordes genom att läsa centrets rapporter och notera vilka områden som är omnämnda.  
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Demografiskt skifte Teknologiskt skifte Skifte av affärsmodeller 

Fler ”digital natives” Big Data Digitala produkter 

Förändrade konsumtionsbeteenden Automatisering Sekundära marknader 

Välinformerade konsumenter Robotisering Plattformar 

Tjänstekonsumtion Omnikanal Ekosystem 

Hållbarhet Artificiell intelligens Skräddarsydda produkter 

Delningsekonomi Internet of things (IoT) Tillverkare till konsument 

Sömlös konsumtion Virtuell och förstärkt verklighet Bransch- och sektorsglidningar 

Mobilt beteende Maskininlärning Nätverksekonomi 

 Självkörande fordon New retail 

 3D-skrivare  

 Röststyrning  

 
Grön – Har bedrivit forskning inom området 
Gul – Har berörts men inte varit ett forskningsområde 
Röd – Har ej berörts 
 
Tabell 8 Framtidsområden utpekade av Svensk Handel inom vilka centret har bedrivit 
forskning.  
Källa: Det stora detaljhandelsskiftet, Svensk Handel, 2018. 
 
För att ytterligare bedöma den praktiska relevansen ställde utvärderarna frågor kring 
detta till några av centrets samverkanspartners. Överlag var uppfattningen att centrets 
forskning varit relevant för företagen men det framkom vissa önskemål om att få till en 
ännu djupare dialog med forskarna kring företagens behov där fler representanter från 
företaget engageras. Här fanns det samtidigt en viss självkritik att de egna företagen inte 
alltid avsatt den tid som krävs för att få till dessa samtal. Ytterligare en aspekt som lyfts 
fram i flera intervjuer är att det är många HR-personer representerade i centrets 
referensgrupp och man ställer sig frågan om det är bäst lämpade att avgöra vilken 
forskning som är relevant för företagen? 
 
Forskningsrelevans kan även mätas genom uppföljningar i de företag där forskningen 
bedrivits. Några strukturerade uppföljningar som berör relevansen av centrets 
forskning för företagen har dock inte gjorts. 
 
Bedömning: Forskningen har varit relevant för praktiker och det har funnits en dialog 
med företag och andra aktörer kring forskningsfrågor. Sett till val av områden har 
centret prioriterat forskning relaterad till skiften i demografin och affärsmodeller men 
inte så mycket kring det teknologiska skiftet. Det är alltid en prioriteringsfråga givet 
resurserna. En utmaning i att göra en bedömning av den praktiska relevansen av 
forskningen är att centret inte gjort några egna uppföljningar med företagen rörande 
forskningens relevans.  
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Spridning och nyttiggörande 
Spridning och nyttiggörande av forskning kan innefatta en rad aktiviteter som att 
exempelvis tillgängliggöra resultat för omgivande samhället, skapa samarbeten mellan 
forskare och företag eller starta företag baserat på forskningsresultat. Spridning och 
nyttiggörande kan innebära att forskningsresultat sprids och kommer till användning på 
nya områden, på nya sätt och i nya organisationer.  Ytterligare en viktig del i detta är den 
spridning och nyttiggörande som sker genom utbildningen av studenter.  Centret anger 
som en övergripande målsättning att man ska utveckla en varaktig samlingspunkt för 
kunskapsöverföring mellan akademi och handel samt samordna planerad och redan 
etablerad handelsforskning och handelsrelaterad utbildning som bedrivs vid Lunds 
universitet. 
 
Centrets självvärdering så beskriver de hur de har arbetat med många olika målgrupper 
och med många olika kommunikationskanaler, se tabell 9. 
 

 
Tabell 9 Centrets bild av vilka aktörer man nått genom olika kanaler. 
 
I de kommande styckena görs en bedömning av centrets strategi för spridning och 
nyttiggörande samt några av de mest centrala aktiviteterna för dessa ändamål, närmare 
bestämt workshops och seminarier med praktiker, populärvetenskapliga publikationer, 
Populärvetenskapliga presentationer och synlighet i media, spridning i digitala kanaler 
samt utbildning. 

Strategi för spridning och nyttiggörande  
I sina programplaner har centret satt upp en rad mål som relaterar till spridning och 
nyttiggörande av forskningsresultat som exempelvis antal framträdanden som inbjudna 
presentatörer, antal deltagare på workshops riktade mot praktiker, antal omnämnanden 
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i olika kommunikationskanaler samt antalet unika besökare till centrets web-plats. 
Centret har följt upp dessa mål och över tid har ambitionsnivån höjts. En central del i 
centrets nyttiggörande är hur forskningsresultaten kommer till användning i företagen. 
Centret har dock inte gjort någon systematisk uppföljning av hur samverkansföretagen 
nyttiggör forskningsresultat. Centrets kommunikationsplan har var inkluderad i 
programplanerna och den har över tid blivit mer utförlig. 
 
Bedömning: Centret har haft en strategi för spridning och nyttiggörande av 
forskningsresultat, och ambitionsnivån mätt i målsättningar har höjts med åren. Centret 
har haft en hög aktivitetsnivå och gjort ovanligt mycket. 
Vad utvärderarna saknar är en strukturerad uppföljning att forskningsresultatens värde 
för samverkansföretagen. Detta skulle möjliggöra ett mer strategisk arbetssätt kring 
nyttiggörande. Vidare skulle en separat kommunikationsstrategi ytterligare kunna vässa 
centrets spridning och nyttiggörande. Då centret adresserar relevanta frågor och 
samverkar med kända företag borde ambitionsnivån kunna höjas ytterligare vad avser 
spridning genom massmedia. 

Workshops och seminarier 
Workshops är en avancerad form av samverkan mellan forskare och praktiker. 
Interaktionen är djup och det borgar för att ny kunskap kommer till användning. Centret 
har haft som målsättning att 2015 och 2016 arrangera workshops mot praktiker med 
minst 200 deltagare och 2017 och 2018 med minst 300 deltagare. Nedan redovisas de 
workshops som centret genomfört under åren 2014-2018 samt det totala antalet 
deltagare per år (Tabell 10). 
  



 

18 
 

 
 

År Seminarium Antal deltagare 

2014 Invigning 100 

2014 Seminarium om multikanal 80 

2014 Förpackningslogistik  100 

2014 Handel hbg 50 

2015 Seminarium om CSR i handeln 25 

2015 Retail dest i HBG 75 

2015 Trendspaning seminarium 80 

2016 Workshop: Retail Innovation (IKDC) 80 

2016 Workshop: À la mode 80 

2016 Workshop: Retail Destination 80 

2017 Workshop: E-handelns logistikutmaningar 100 

2017 Framtidens fysiska butik: Digitalisering (Lund) 50 

2017 Framtidens fysiska butik: Upplevelser(Stockholm) 40 

2017 Framtidens fysiska butik: Hållbarhet (Hbg) 45 

2018 Retail Trends seminarium 70 

2018 Workshop: Innovation i Retail 40 

2018 Workshop: Retail Destination 80 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt antal workshop-deltagare 330 180 240 235 190 

 
Tabell 10 Workshops som arrangerats av centret åren 2014-2018. 
 
Centret har genom åren även arrangerat flera seminarier där antingen praktiker bjudits 
in att berätta om sin verksamhet och sina utmaningar eller att forskare har besökt 
företag för att berätta om sin forskning.  
 
Bedömning: Centret har arrangerat ett stort antal workshops och dessa har varit 
framgångsrika som koncept, utfall för deltagare och varumärkesbyggande för centret. 
Det spelar mindre roll att centret inte riktigt nått sina målsättningar vad avser antalet 
deltagare. Det framkommer i flera intervjuer att dessa workshops har varit mycket 
uppskattade av deltagarna. Genom att arrangera workshops har centret visat att de är 
villiga att testa avancerade former av samverkan. Många akademiker drar sig för att 
göra något som är väldigt långt ifrån vad som kan ge dem akademiska meriter, men det 
är precis sådana aktiviteter som ett forskningscenter inom handel borde göra för att 
vara relevanta.  
 
Vidare så framkommer det i intervjuerna att seminarier där praktiker bjudits in för att 
presentera och diskutera sin verksamhet, eller där forskare besökt företag för att 
presentera sin forskning, har varit ett mycket uppskattade. Den här typen av seminarier 
berikar både företag och forskarna och är ett bra exempel på hur centrumet har lyckats 
vara en brygga mellan praktik och akademi. I intervjuerna har det framkommit 
önskemål om att fler av centrets workshops och seminarier skulle kunna sändas på 
webben. 
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Populärvetenskapliga publikationer 
Populärvetenskapliga rapporter är ett vanligt sätt att sprida forskningsresultat. Centret 
har under åren publicerat 9 rapporter och 1 populärvetenskaplig publikation.  Fyra av 
dessa publikationer har varit kopplade till de forskningsprojekt som centret genomfört. 
Dessa publikationer är ”Kunniga kunder ställer nya krav på handeln” samt ”Handeln 
rustar för multikanal”, ”Retail innovation”, samt ”Retail destination”. Och utöver dessa så 
har även publikationen ”Framtidens fysiska butik” tagits fram. 
 
Bedömning: Det är positivt att centret publicerat populärvetenskapliga publikationer 
som är mer lättillgängliga för praktiker än vetenskapliga publikationer. Publikationerna 
är välgjorda men det finns något frågetecken kring innehållet. I publikationen 
”Innovation i handeln” gör man en poäng av att det saknas forskning kring hur 
innovationsarbete bör bedrivas på ett systematiskt sätt inom handeln och att det saknas 
kunskap i handeln om hur man utvecklar service innovationer. Utvärderarna saknar 
koncept som till exempel ”Service design” och ”Design thinking”, som är just 
strukturerade arbetssätt för att utveckla bland annat serviceinnovationer, och som 
framgångsrikt har applicerats i handelsföretag.  

Populärvetenskapliga presentationer och synlighet i media 
En viktig del i att sprida och nyttiggöra forskningsresultat är att presentera forskningen 
för andra samhällsaktörer. Bland de mätbara målsättningarna i programplanen anges 
det att centrets forskare skulle göra 10 framträdanden som inbjudna presentatörer åren 
2015 och 2016 och 20 framträdanden åren 2017 och 2018. Tabell 11 är en 
sammanställning av ”Populärvetenskapliga presentationer och synlighet i media – ett 
axplock” från centrets verksamhetsberättelser.  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal aktiviteter 18 24 31 30 56 

 
Tabell 11 Antal populärvetenskapliga presentationer och synlighet i media åren 2014-
2018. 
 
Under åren har flera forskare som är affilierade till centret publicerat  en rad 
debattartiklar i de stora dagstidningarna. I majoriteten av dessa artiklar framgår det 
dock inte i artikeln att forskarna är affilierade till centrumet.  
 
Bedömning: Flera av centrets forskare har varit framgångsrika med att genomföra 
populärvetenskapliga presentationer och har haft relativt god synlighet i media, vilket är 
bra. Antalet aktiviteter tenderar även att ha ökat över tid. Samtidigt nämns centret 
sällan i tidningsintervjuer och debattartiklar. Här skulle centret kunna få ökad synlighet 
genom att bli bättre på att säkerställa omnämnanden samt ta egna initiativ till 
debattartiklar eller liknande aktiviteter. 

Digitala kanaler 
Digitala kanaler, som exempelvis centrets hemsida och sociala medier, är viktiga för 
spridning av nyheter och forskningsresultat. Centret har satt som mål att 2016 ha 500 
omnämnanden i olika kommunikationskanaler. För 2017 och 2018 var målet 750 
omnämnanden. Slutligen har man haft som mål att 2016 locka 3000 unika besökare till 
centrets web-plats. För 2017 och 2018 var denna målsättning 4000 unika besökare.  
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Enligt centrets verksamhetsberättelse 2018 har trafiken till centrets web-plats ökat från 
cirka 1300 unika besökare 2014 till cirka 3200 unika besökare under 2018. 
Utvärderarna har inte kunnat få fram några siffror på antal omnämnanden i digitala 
kommunikationskanaler men sökning på ”Centrum för handelsforskning” på LinkedIn 
gav 15 inlägg som publicerats under de senaste sju månaderna. Under rubriken 
”Centrum kommenterar” på hemsidan finns 49 blogginlägg som ger perspektiv på 
ämnen alltifrån butiksdöd till IKEAs nya cityshopkoncept. 
 
Bedömning: Centrumet har med tiden blivit mer aktivt i digitala kanaler och konceptet 
”Centrum kommenterar” imponerar på utvärderarna och är ett smart sätt att 
kommunicera med externa intressenter. Det är inte många akademiker som 
kommenterar aktuella händelser inom sitt fält och det passar väl att göra inom ramen 
för ett centrum. Samtidigt finns det utvecklingspotential att bli mer synlig i sociala 
medier. Givet forskningsfrågornas relevans och digniteten hos centrets 
samverkanspartners borde genomslaget i sociala medier kunna bli större med en mer 
utvecklad kommunikationsstrategi.  

Utbildning 
Utbildning är en viktig del i nyttiggörandet av kunskap och centret har haft som mål att 
verka för samordning av planerad och redan etablerad handelsforskning och 
handelsrelaterad utbildning som bedrivs vid Lunds universitet. Centrets forskning har 
gett pedagogiska ”spin-offs” till undervisning. Exempelvis så finns det en modul inom 
Service Management programmet vid Campus Helsingborg inom forskningsområdet 
”Retail Destination”. Ett annat exempel är det tvärvetenskapliga samarbetet kring 
utvecklingen av nytt masterprogram inom ”Fashion Studies” samt utvecklingen av 
masterinriktningar som ”Retail place development” och ”Culture and creativity 
management”. Vid Ekonomihögskolan finns sedan 15 år tillbaka det mest sökta 
masterprogrammet inom marknadsföring i Sverige (International marketing and brand 
management). I detta har Centrum bidragit med kunskap och engagemang genom att 
forskare vid Centrum varit engagerad i utbildningen. Detta har skett via kurser och via 
handledning av master uppsatser där ämnen från intressenter (olika organisationer – se 
ovan) stått i fokus. Vidare har centrumet utvecklat en nationell doktorandkurs på temat 
”Retail Research Fundamentals”. Doktorandkurser inom handel är sällsynta i Sverige. 
Detta för att stärka och stimulera handelsforskningen nationellt. Sammantaget följde nio 
doktorander från olika lärosäten kursen. Detta gav doktorander möjlighet att finna 
andra handelsforskare. 
 
Bedömning: Huruvida centret lyckats samordna handelsutbildningar vid Lunds 
universitet går inte att slå fast men det är tydligt att centret haft en relativt stor 
påverkan på olika utbildningar och utbildningsmoment. Doktorandkursen ”Retail 
Research Fundamentals” är ett intelligent sätt att använda sig av en centrumsatsningen. 
Det är svårt att få loss resurser till strategiska insatser som ger avkastning på längre 
sikt. I detta fall så ger det inte bara Centrumet och dess affilierade forskare en bättre 
plattform utan det tillför alla forskare med koppling till handelsforskning. I intervjuerna 
lyftes det dock att centret borde kunna spela en mer framstående roll när det kommer 
till att matcha studenter med framtida arbetsgivare. Centret bör tillsammans med sina 
samverkanspartners utveckla formerna för studenternas arbetslivsanknytning. 
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Organisation och styrning 
Bedömarna har valt att titta på olika aspekter av organisation och styrning.  

Vision och målsättningar 
Centrets vision är i deras självvärdering: ”Visionen för Centrum för handelsforskning är 
att bli ett regionalt handelsforsknings- och utbildningsnav med ledande ställning i 
Europa vad gäller utveckling och kompetensökning inom handelssektorn lokalt och 
globalt.”  
 
Vidare så ska visionen nås genom att skapa kunskapshöjande erbjudanden till praktiker, 
samla handelsforskningen vid Lunds Universitet och använda sig av forskningen i 
diskussionen om handelsnäringens omvandling. Dessa aktiviteter ska leda till att 
sektorn ökar sin absorberande kapacitet, ökar sin kompetens och bidra till ökad 
konkurrenskraft och innovationsförmåga i sektorn. 
 
Centret har årligen tagit fram programplaner där man satt upp både övergripande och 
mätbara målsättningar. Med åren har antalet mätbara målsättningar blivit fler och 
ambitionsnivån har höjds (se tabell 12). 
 

Målsättning 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal ansökningar n.a. 10 10 15 15 

Antal framgångsrika ansökningar n.a. 2 2 3 3 

Antal affilierade handelsforskare n.a. n.a. 60 60 60 

Antal vetenskapliga presentationer n.a. 10 10 15 15 

Antal framträdanden som inbjudna presentatörer n.a. 10 10 20 20 

Antal vetenskapliga artiklar eller konferens-proceedings n.a. 5 10 15 15 

Antal deltagare på workshops riktade mot praktiker n.a. 200 200 300 300 

Antal omnämnanden i olika kommunikationskanaler n.a. n.a. 500 750 750 

Antal unika besökare till centrets web-plats n.a. n.a. 3000 4000 4000 

 
Tabell 12 Mätbara målsättningar från centrets programplaner åren 2014-2018. 
 
Bedömning: Forskningscentrum tar lång tid att få till stånd. Det är inte ovanligt att 
statliga forskningsfinansiärer ger aktörer 2 år för att utveckla samarbeten och 
bestämma hur ett centrum ska vara organiserat och styras. Centrum för 
handelsforskning har behövt snabbt organisera sig och hitta rutiner och arbetssätt, och 
gjort det mycket förtjänstfullt. Denna del av att bedriva en center är inte lätt då olika 
syner ska jämkas och alla de olika organisationerna har egna organisatoriska hemvister. 
Centret har kommit långt på kort tid och gjort många aktiviteter. 
 
Nu efter fem år finns ett värde att ta ett steg tillbaka och se hur visionen, 
målsättningarna och aktiviteterna kan behöva integreras. Förslagsvis så kan centret 
använda sig av programteori för att på ett strukturerat sätt gå igenom sin verksamhet. 
Då skulle det bli tydligare hur de tänkta aktiviteterna närmar sig målen och vilka 
antaganden de beror på. Exempelvis så är målsättningen ”att bidra till ökad 
konkurrenskraft och innovationsförmåga i sektorn” väldigt stor och för att den ska bli 
mer användbar så är det viktigt att förklara hur centrets aktiviteter ska bidra till detta 
och då gärna i ett sammanhang av andra externa faktorer som också påverkar 
konkurrenskraft och innovationsförmåga. 
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Det går att ifrågasätta om de mätbara målsättningarna varit utformade på ett sätt som 
styr mot de övergripande målsättningarna? Exempelvis har de mätbara målen för 
publikationer endast fokuserar på volym och inte på kvalitet, samtidigt som det funnits 
ett övergripande mål att nå internationell toppklass med centrets publikationer. Vidare 
går det att ifrågasätta varför inte målsättningarna för publiceringsvolym sattes högre 
när man med stor marginal nådde publiceringsvolymen 2015? I flera av centrets 
övergripande mål utrycks det att centret ska vara en varaktig samlingspunkt för 
forskare och praktiker. Det är dock svårt att se hur de mätbara målen kopplar till dessa 
övergripande målsättningar. Här finns en förbättringspotential. 

Finansiering  

Extern forskningsfinansiering 
Tabell 13 visar nivån på extern finansiering över tid. År 2014 startades centret och det 
är först år 2015 som centret kan ha haft påverkan på dessa resultat.  
 

 2011-10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MKr 2,1 9,1 19 2 1,6 8,4 2 2,5 

 
Tabell 13 Antal miljoner kronor i extern finansiering som centret dragit in åren 2012-
2018. 
 
Vidare så har 10 ”seed-money” betalats ut och av dessa så har cirka fyra stycken fått sina 
ansökningar beviljade. 
 
Bedömning: Att fortsätta attrahera extern finansiering efter att man fått 
centrumfinansiering visar på att forskarna fortsatt är hungriga, och har organiserat sig 
så att det finns incitament att expandera. Tanken med en centrumfinansiering är att ge 
möjlighet och utrymme för forskare att bygga på långsikt och kunna expandera sin 
verksamhet och då är det viktigt att finansieringen inte minskar den externa 
finansieringen.  
Tabell X ger en bild av att extern finansiering fortsätter men inte i lika hög grad som 
tidigare och att den avtagit de sista två åren. Detta trots att centret har lagt strategiska 
resurser på att ge tid för att söka medel, ”seed-money”, och att söka externa medel har 
varit en prioriterad aktivitet. Centret har haft en tydlig målsättning och gjort aktiviteter 
för att attrahera externa medel, men inte lyckats lika väl som precis innan centret 
startades. Centret skulle behöva reflektera över varför de har minskat sin externa 
finansiering och ändra i sitt tillvägagångsätt. 

Basfinansiering 
Förmågan att attrahera basfinansiering är viktig för att klara av att överleva efter år 5. 
Att säkra finansiering efter år 5 har varit en målsättning och det uttrycks i 
verksamhetsberättelserna att det är viktigt. Centret har träffat företag för att se om de 
kan och vill finansiera centret. Ledningsgruppen uppfattade att det fanns företag som 
var intresserade men att de ville få ut något konkret från en sådan satsning och det gick 
inte att få ihop kalkylen i nedlagd tid. Denna strategi övergavs därför. 
 
Bedömning: Det går att spekulera kring om det hade kunnat göras på något annat sätt, 
men utvärderarna tycker att det var bra att man försökte och att det inte verkade vara 
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fel att ändra strategi och istället söka framtida finansiering från Lunds Universitet, 
Handelsrådet och Hakon Swensons stiftelse.  
 
Det vanliga för forskningscentrum är att de försvinner efter sista finansieringsåret. I 
detta fall så har man lyckats säkra att plattformen består men att aktiviteterna kommer 
att minska då budget blir markant mindre efter år 5. Det är väldigt positivt att 
centrumledningen har lyckats säkra centrets överlevnad. Med minskad basfinansiering 
blir det dock än viktigare att prioritera rätt för att behålla/öka centrets genomslag de 
kommande åren. 

Samverkan  
Denna modell av forskningscentrum bygger på samverkan mellan akademi och det 
omgivande samhället. Tanken är att synergier ska uppstå mellan akademins 
kunskapsproduktion och privata och offentliga aktörers användning av ny kunskap. 

Omgivande samhälle 
Av intervjuerna framkommer det att ledningsgruppen är väldigt uppskattade av 
samverkanspartners och har lyckats föra en dialog och samla många olika typer av 
aktörer.  
 
Bedömning: För flera av de seniora forskarna så verkar kommunikation med externa 
intressenter vara en naturlig del av arbetet. Detta är en viktig komponent för en 
centrumsatsning. Centret har etablerat samarbeten med en rad etablerade 
handelsföretag. Framöver så skulle centret kunna engagera fler mindre och innovativa 
företag med handelsanknytning. Speciellt teknikföretag där deras teknik kan påverka 
handelns framtid skulle vara viktig för centret och dess externa intressenter. Många 
etablerade företag har engagerats men inte så många små innovativa företag.  

Internationella forskningsmiljöer 
Samarbete med internationellt starka forskningsmiljöer ger insikter om hur dessa 
arbetar och framförallt så är det ett bevis på att ett centrum är med och för akademiska 
diskussioner där den mesta spännande forskningen pågår. 
 
Centret har etablerat internationella samarbeten med kända handelsforskningsmiljöer. 
Exempel på upparbetade samarbeten med starka forskningsmiljöer;  

• Said Business School, Oxford University 
• London Collage of Fashion 
• EADA Business School 
• King’s College 
• University of Stirling, Institute for retail studies 

 
Bedömning: Framförallt det nära samarbetet med ett av de mest klassiska 
forskningscentrumen inom handel vid Stirling Universitetet vill vi speciellt framhålla. 
Dessa typer av samarbeten och utbyten ger inte något bara till enskilda forskare utan 
det sätter centret på kartan och ger insikter om ”best practice” för centrumledningen.  

Internt på Lunds Universitet 
Centrets ledande forskare är också aktiva i olika gränsöverskridande verksamheter vid 
LU och andra lärosäten. Så har exempelvis Centrum för handelsforskning varit en viktig 
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aktör vid utvecklingen av olika samverkansinitiativ som exempelvis det nyetablerade 
”Food Faculty” som leds av LTH tillsammans med flera av centrets forskare. 
 
Bedömning: Centret har på ett föredömligt sätt lyckats etablera sig som en samlingsplats 
för handelsrelaterad forskning på hela Lunds Universitet. Även forskare som inte 
betraktar sig som handelsforskare men har arbetat med dessa frågor har tagit kontakt 
med centret. Denna typ av samlingspunkt uppstår när ett centrum byggs, har viktiga 
aktiviteter och lyckas komma ut med sitt budskap internt på högskolan/universitetet. 

Referensgrupp 
Referensgruppen har varit en viktig del av centrets organisation. Strategiska ämnen har 
diskuteras och gruppen har fungerat som ett strategiskt bollplank till ledningsgruppen. 
Referensgruppen har framförallt bestått av företagsrepresentanter samt enstaka 
internationella forskare. Referensgruppen har träffats någon gång per år. 
 
Bedömning: Referensgruppen har bestått av många viktiga externa intressenter med 
både lokal och nationell förankring. De har varit genuint intresserade och uppfattat det 
som om centrumledningen har varit receptiv till externa idéer. Samtidigt har det varit en 
relativt stor omsättning på deltagare. Vi bedömer att referensgruppen har varit en viktig 
faktor för att få en än närmre koppling till externa intressenter och som i sin tur har 
varit viktig för att centrets forskning har haft en högre grad av praktisk relevans. Vi 
rekommenderar centret att fortsätta med en referensgrupp men att de borde 
experimentera kring formatet och diskutera med referensgruppsdeltagarna om hur 
både de och centrets ledningsgrupp kan maximera mötena. 
 
Det fanns en representant från Malmö Stad från start i referensgruppen, men efter att 
hon lämnade så är det ingen från offentlig sektor som medverkar. Inom flera av Centrets 
forskningsområden så är offentliga aktörer en viktig del, exempelvis inom Retail 
Destination, utvärderarna ser gärna att någon eller några från offentlig sektor ingår i 
centrets strategiska diskussioner. Det skulle även kunna vara attraktivt från de privata 
aktörerna att få insikter från offentliga aktörer kring handelsfrågor. 

Vetenskapligt råd 
Centret har inte haft någon internationell vetenskaplig styrgrupp men haft representant 
för det perspektivet i ordinarie referensgrupp. Två svenska akademiker var med i början 
och John Dawson, professor Emeritus från University of Edinburgh.  
 
Bedömning: Att inte ha ett vetenskapligt råd minskar möjligheterna till att få strategiska 
råd kring den vetenskapliga utvecklingen. Centret har också haft dålig erfarenhet av att 
knyta till sig internationella forskare genom att vara med i en referensgrupp. Vi 
rekommenderar att separera referensgruppen och ett internationellt vetenskapligt råd. 
Det vetenskapliga rådet behöver inte vara stort och de kan engageras en och en om det 
är enklare. Om det går att attrahera internationellt erkända forskare så bör man finna 
kreativa sätt för att dessa ska engagera sig. Att erbjuda gästforskningsmöjligheter eller 
att få ta del av svensk unik forskningsdata kan locka dessa. 
 
Rekommendation: Sätt upp ett mindre, i antal, högkvalitativt internationellt 
vetenskapligt råd. Var kreativ kring hur dessa kan engageras. Kombinera gärna 
forskningsmöjligheter för dessa med strategiska diskussioner om hur Centrum för 
Handelsforskning kan nå sina högt uppställda målsättningar. 
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Samlad bedömning och rekommendationer 
Den samlade bedömningen är att centret varit en framgångsrik satsning som i stor 
utsträckning nått sina uppsatta mål. Vad avser forskningsresultatet har centrets 
forskare och affilierade forskare publicerat ett förhållandevis stort antal vetenskapliga 
artiklar. Att centret bidragit med en stor mängd handelsrelaterad forskning indikerar att 
man nått målet att bli en samlingspunkt för forskare med ett handelsintresse. Centrets 
forskning har dock inte helt nått målet att den ska nå absolut internationell toppklass då 
det endast är några artiklar som är publicerade i de högst rankade tidskrifterna. Om 
centret även fortsättningsvis ska ha som målsättning att bidra till forskning av 
internationell toppklass bör man utveckla en ändamålsenlig publiceringsstrategi som 
inkluderar strategiska rekryteringar och internationella samarbeten. 
 
Relaterat till detta skulle centret kunna komplettera sin starka kompetens inom 
kvalitativa metoder med kompetens inom kvantitativ metod. Utvärderarna tror att det 
skulle stärka centret i dess vetenskapliga arbete och samtidigt öka relevansen av centret 
att kunna ta fram ny data och analys gentemot externa intressenter. Många av centrets 
samverkansföretag arbetar redan idag med analys av stora mängder data och det kan 
finnas intressanta möjligheter att använda dessa data för forskningsändamål. 
 
Centret har arbetat multidisciplinärt vilket syns på de spridda publiceringsområdena. 
Samtidigt är det inte tydligt att det multidisciplinära arbetssättet varit en förutsättning 
för att få fram forskningsresultaten. Som man själva beskriver det har man utgått från 
sina respektive discipliner för att besvara forskningsfrågor. Här finns det en möjlig 
utvecklingspotential, att arbeta än mer integrerat i projekten. Ett sätt skulle kunna vara 
att utveckla ”månlandarprojekt” som kräver mer integrering av olika kompetenser i 
själva forskningsarbetet. Utvärderarna upplever att exempelvis paketautomat-projektet 
har potential att bli ett sådant projekt. Här bör man dock beakta att det kan finnas en 
målkonflikt mellan att arbeta multidisciplinärt med utmanande praktiska projekt och att 
höja forskningens kvalitet, då det kan bli svårare att publicera denna forskning.  
 
Centret har varit relativt framgångsrika med att bedriva forskning med praktisk 
relevans så det finns goda förutsättningar att tillsammans med sina partners identifiera 
stora utmaningar för handeln och låta dessa utmaningar styra val av forskningsfrågor 
och metod. I det fallet blir forskningen snarare ett medel för att adressera dessa 
utmaningar snarare än ett självändamål. Exempel på kända forskningscentrum som 
arbetar multidisciplinärt för att lösa praktiska utmaningar är MIT Media Lab och Broad 
Institutet vid MIT. 
 
Vad avser spridning och nyttiggörande har centret varit framgångsrika inom vissa 
områden samtidigt som det finns områden med en förbättringspotential. Det är positivt 
att centret har arbetat strategisk med spridning och nyttiggörande och arbetat aktivt 
med målsättning och uppföljning. Samtidigt skulle mer strukturerade uppföljningar av 
nyttiggörandet av forskningen skapa ytterligare förutsättningar att arbeta strategiskt 
och utveckla centrets erbjudande gentemot företagen.  
 
Centret har varit mycket framgångsrikt med att arrangera workshops och seminarier 
tillsammans med företag som varit mycket uppskattade. Den här verksamheten bör man 
fortsätta med. En utvecklingsmöjlighet är att sända fler seminarier på webben för att få 
ökad spridning. De populärvetenskapliga skrifterna är välskrivna och några har fått stor 
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spridning. Det finns dock frågetecken kring nivån på innehållet i vissa fall. Ett alternativ 
skulle vara att utveckla ett format som är än mer orienterat mot praktiker med mer 
konkreta tips om hur man kan gå tillväga och med exempel på ”best practice”.  
 
Flera av centrets forskare har varit framgångsrika med att genomföra 
populärvetenskapliga presentationer och har haft relativt god synlighet i media, vilket är 
bra. Samtidigt nämns centret sällan i dessa tidningsintervjuer och debattartiklar. Här 
skulle centret säkerställa omnämnanden där det är befogat samt ta egna initiativ till 
debattartiklar eller liknande aktiviteter. Centrumet har med tiden blivit mer aktivt i 
digitala kanaler och konceptet ”Centrum kommenterar” är ett smart sätt att 
kommunicera med externa intressenter. Givet forskningsfrågornas relevans och 
digniteten hos centrets samverkanspartners borde genomslaget i sociala medier kunna 
bli större med en mer utvecklad kommunikationsstrategi. 
 
Det går inte att slå fast huruvida centret lyckats samordna handelsutbildningar vid 
Lunds universitet men det är tydligt att centret haft en relativt stor positiv påverkan på 
olika utbildningar och utbildningsmoment. Centret skulle dock kunna spela en mer 
framstående roll när det kommer till att främja arbetslivsanknytning för studenter. 
 
Givet tidsramarna har centret varit framgångsrikt i hur det byggts upp och organiserats. 
Det är dock inte helt tydligt hur vision, målsättningar och aktiviteter hänger ihop och 
här skulle centret behöva göra ett utvecklingsarbete. En möjlighet är att arbeta med 
programteori för att få en bättre bild av hur de tänkta aktiviteterna bidrar till att centret 
närmar sig sina övergripande mål. Vidare skulle centret kunna utveckla en mer 
ändamålsenlig målstyrning både vad avser vilka mätbara mål man väljer och hur man 
arbetar med att sätta mål som skapar en strävan bland centrets forskare.  
 
Sett till finansieringen är det mycket positivt att centret säkrat en basfinansiering för de 
kommande åren, vilket är ett tydligt tecken på att centret varit framgångsrikt. Samtidigt 
har den externa finansieringen minskat med åren och här skulle centret behöva utveckla 
en ny strategi för hur man ska säkra mer extern finansiering, inte minst i ljuset av att 
basfinansieringen nu bli betydligt mindre. Vad avser samverkan har centret varit 
framgångsrikt vad avser samverkan med företag. Framåt finns det dock en möjlighet att 
etablera mer samverkan med mindre innovativa företag, gärna inom heta 
teknikområden. Även i den interna samverkan på Lunds universitet har varit 
framgångsrik. Det har funnit bra internationella samarbeten vid centret. Här finns det 
dock en möjlighet att försöka locka internationella handelsforskare att komma till Lund 
som gästforskare.  
 
Centret har haft en relativt väl fungerande referensgrupp som bidragit med strategisk 
viktiga inspel. Referensgruppen har dock mestadels bestått av representanter från 
handeln och det har varit relativt stor omsättning på medlemmar i gruppen. Här bör 
man göra ett utvecklingsarbete kring formatet för att maximera deltagande. Vidare bör 
man försöka få med några representanter från det offentliga för att få in ytterligare 
perspektiv. Vidare bör man instifta ett internationellt vetenskapligt råd som träffas 
någon gång per år för att ge inspel kring forskningens inriktning. 
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Rekommendationer till Handelsrådet 
Handelsrådet har fått en väldigt god utväxling på satsade medel. Fem år efter 
tillkännagivande av centrumfinansieringen så finns ett forskningscentrum inom handel 
som har en fin vetenskaplig utveckling, med riktigt hög praktisk relevans på sin 
forskning, men framförallt har lyckats att engagera många externa aktörer inom 
handelssektorn. De bedriver centret med en stor ambitionsnivå och lyckats samarbeta 
trots institutionella skillnader. Och centret kommer att överleva efter år 5. 
 
Nedan är några punkter med återkoppling till Handelsrådet.  
 

- Forskningscentrum är spårbundna. Det betyder att det forskningscentrum som 
blir finansierat kommer att leverera utifrån sina förutsättningar. Det går inte att 
ändra på de seniora forskarnas forskningsområden, samarbetspartners eller 
metoder i särskilt hög grad. Som finansiär blir det därför extra viktigt hur 
utlysningen av medel ser ut och hur man väljer bland de sökande, för efter det så 
går det bara att påverka marginellt. 

- Handelssektorn är inne i en snabb och stor omställning. Att förstå de digitala 
tekniker och affärsmodeller och dess påverkan på sektorn kommer bli väldigt 
viktigt. Här tror vi att Handelsrådet som finansiär har en viktig roll att spela. Här 
finns en akut situation som kräver nya typer av insatser. Vi föreslår att 
kommande finansiering till svenska forskare uppmuntrar till samarbete med de 
ledande internationella akademiker som kan mest om denna förändring. Även 
efterfråga djupt multidisciplinära forskningsprojekt där forskningsfrågan ställs i 
centrum för att sedan bygga ett multidisciplinärt team för att besvara frågan. 
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Presentation av författarna 
 
Peter Svensson 
Peter Svensson är ekonom och disputerade vid Linköpings Universitet. Hans forskning 
handlar om innovation och regional utveckling. Han har varit gästforskare vid Stanford 
Universitetet och MIT i USA. Peter har även varit ledare för Forum for Innovation 
Management i Stockholm, en svensk privatfinansierat tankesmedja. Idag arbetar han 
som analytiker på myndigheten Tillväxtanalys, och har varit ansvarig för flera rapporter 
och utvärderingar både inom Sverige och internationellt. 
 
Carl Wadell 
Carl Wadell är civilingenjör och disputerad vid maskinkonstruktion på KTH i Stockholm. 
Hans forskning handlade om hur medicintekniska företag kan organisera gränssnittet 
mot sina användare för att vara framgångsrika i sitt innovationsarbete. Idag arbetar han 
som analytiker på myndigheten Tillväxtanalys och har genomfört en rad analyser och 
utvärderingar relaterat till statens roll inom forskning, innovation och högre utbildning.  
 
Mikael Hernant 
Mikael Hernant är ekonom och disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans 
forskning handlar om hur detaljhandelsföretagets ekonomiska resultat och lönsamhet 
samspelar med företagets marknadsförings- och andra verksamhetsbeslut, 
konsumenters beteende och marknadens konkurrens. Mikael har tidigare utvecklat 
"Butikschefsprogrammet" vid Högskolan i Skövde. Han har också varit anställd som 
lektor vid Handelshögskolan i Stockholm och medverkat i utvecklingen av "Center for 
Retailing" där. Mikael har ett förflutet som anställd vid ICA:s huvudkontor där han under 
20 år hade olika mellanchefsbefattningar. För närvarande arbetar Mikael som lektor i 
företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. 


