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Inledning

Centrum för handelsforskning – det tredje året

När jag skriver detta har Centrum för handelsforskning precis 

påbörjat sitt fjärde verksamhetsår och kan se tillbaka på ett 

tredje verksamhetsår där vi i alla dimensioner har utvecklat 

och expanderat vår verksamhet. Under året har vi startat två 

nya forskningsprogram; retail destination och retail innova-

tion. För retail destination är utvecklingen i städerna och in-

tegrationen av handel i de nya formerna av städer som växer 

fram central. Överhuvudtaget är frågan om handelns roll i 

den framtida utvecklingen av städerna en fråga som är viktig 

för samhället, men även för de företag som driver handel 

i och i anslutning till städer. Här hoppas vi kunna bidra till 

kunskapsutvecklingen så städer kan utvecklas till att bli att-

raktiva för morgondagens medborgare. I retail innovation är 

det handelns förmåga till innovation – givet omvärldstrender 

som ökad e-handel och förändringstryck på de fysiska buti-

kerna – som på olika sätt kommer att dyka upp i de ingående 

studierna. Att kunna utvecklas och skapa nytt framstår som 

väldigt relevant och strategiskt för de handelsföretag som vill 

vara med och forma framtiden. Traditionellt har dock innova-

tion spelat en underordnad roll, framtiden talar för något 

annat. De nya forskningsprogrammen har löpt cirka ett år och 

presenteras mera längre fram i texten nedan.

Centrums verksamhet är fortfarande unik i den bemärkelse 

att vi i samtliga forskningsprogram arbetar tvärvetenskapligt, 

d v s att forskare från alla de discipliner som är representerade 

i Centrum finns med i varje forskningsprogram. Detta garan-

terar en mera mångsidig belysning av de forskningsproblem 

som vi tar oss an. Två exempel på detta är forskningspro-

grammen E-handel och Kunniga kunder som vi arbetade med 

2014-2015. För dessa program har nu resultaten samman-

ställts i två rapporter som finns tillgängliga på vår webbplats.

Under det gångna året har det hänt en massa saker kopplat 

till Centrum. Vi har tillsammans med LUFO (Lund University 

Food Studies) arrangerat tre möten med ledande företrädare 

för svensk livsmedelshandel; Karolina Hagberg från Coop, An-

ders Strålman från Axfood och Petra Albuschus från ICA. Via 

mötena – och detta kommer det bli mer av framöver – söker 

vi möta företag från näringen där de är; vilka är de utma-

ningar som de ser framöver? Vad är det som kommer – enligt 

deras bild – att anstränga företagens resurser i framtiden? 

Med denna kunskap kan vi bättre kalibrera vad vi gör och 

komma närmare företagen och deras problembild. Centrum 

för handelsforskning har också – via Institutionen för Service 

Management vid Campus Helsingborg – arrangerat vad vi tror 

är den första doktorandkursen för forskare från hela Sverige. 

En sådan kurs har länge behövts för att förstärka kopplingen 

av forskning till handel. Kursen leddes av Cecilia Fredriksson 

med gäster från alla avdelningar och enheter inom Centrum 

– och doktorander från hela Sverige. 

Vidare vill jag peka på alla välbesökta workshops som vi haft 

under året som gått. Årets första workshop handlade om 

retail innovation och denna följdes senare av workshops 

kring mode och trender inom modehandel samt årets sista 

workshop kring retail destination. Uppslutningen på våra 

workshops har under året varit stor – de tre vi arrangerat har 

samlat drygt 200 deltagare, varav de allra flesta kommer från 

olika delar av näringen.

 

Slutligen vill jag också säga att vi är speciellt stolta över våra 

forskares förmåga att vara både attraktiva i förhållande till 

näringen som t ex föredragshållare (se urvalet under rubriken 

populärvetenskapliga presentationer längre fram i rapporten) 

och också vara produktiva i att publicera högkvalitativ forsk-

ning (se listan i slutet av rapporten). För att förstärka det 

senare kan man också notera att forskare från Centrum stod 

för nästan 10% av alla presentationer och papers vid Nordic 

Wholesale and Retail konferens i Århus november 2016. Sam-

mantaget ser jag med glädje att det vi gör är relevant både 

för praktiker och för andra forskare.

Men trots alla framgångar så finns det nya utmaningar under 

2017 och 2018 – och också för framtiden efter 2018 (vår 

grundfinansiering från Handelsrådet sträcker sig över åren 

2014-2018). Det senare är en stor och annorlunda utmaning 

som vi jobbar intensivt med; att fortsätta vara ett Centrum 

också efter 2018. Eftersom vi tycker – och vi tolkar det som 

att näringen och övriga forskarsamhället också tycker det – 

att vi gör relevanta saker ser vi framtiden an med tillförsikt.

Med vänliga hälsningar

Ulf Johansson

Professor och centrumföreståndare
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Händelser i centrum – ett axplock
FOKUS PÅ LIVSMEDELSSEKTORNS UTMANINGAR
Under hösten 2016 arrangerades tre seminarier där Ulf Jo-

hansson modererade samtal mellan forskare och företrädare 

för de stora livsmedelskedjorna i Sverige. Seminarierna be-

rörde de utmaningar som livsmedelssektorn står inför och 

hur forskningen kan bidra till att möta näringslivets framtida 

kunskapsbehov.

STUDENTER VANN HANDELNS UPPSATSPRIS
I konkurrens med ett stort antal uppsatser inom ämnesom-

rådena handel, konsumtion och varuförsörjning vann stu-

denterna Malin Ek och Amanda Karlsson Streijffert Handelns 

uppsatspris 2016. Uppsatsen handlade om hur omfördelning 

av varor vid multikanalförsäljning kan bidra till att öka försälj-

ningen och minska prisreduktioner.

FORSKNINGSINBLICK 2016 – ANNIKA OLSSON OM 
HUR AKADEMI OCH HANDEL SKA SAMARBETA
I oktober 2016 var Annika Olsson inbjuden att tala på 

Forskningsinblick i Stockholm på temat tvärvetenskap och 

innovation i handeln. Annika pratade bland annat om att 

ömsesidig respekt och nytta är avgörande för att kunna jobba 

framgångsrikt i blandade grupper.

CENTRUMFORSKARE I UPPMÄRKSAMMAD KAMPANJ 
KRING MODE
Philip Warkander kommenterar sin forskning i Åhléns kam-

panj ”Klädmaktsordningen” där kända profiler som Jens 

Lapidus, Mia Brunell Livfors och Per Schlingmann stylades 

om i ett mer könsöverskridande mode. Kampanjen lanserades 

i september 2016 och fick stor uppmärksamhet.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG
Cecilia Fredriksson och Ida de Wit Sandström presenterade 

sin nya bok på bokmässan i Göteborg. Boken med titeln ”À 

LA MODE. Mode mellan konst, kultur och kommers” är en 

tvärvetenskaplig antologi som ges ut av Makadam förlag.

FORSKARUTBYTE MED UNIVERSITETET I OXFORD
Jens Hultman var under 2016 gästforskare i Oxford. Oxford 

Institute of Retail Management (OXIRM) är ett mycket erkänt 

institut med forskning av allra högsta internationella klass. 

Jens vistelse i Oxford finansierades av Handelsbankens Forsk-

ningsstiftelser.

DOKTORAND PRISAD PÅ KONFERENS
Karla Marie Batingan Paredes som är centrumfinansierad 

doktorand fick pris för bästa doktorandartikel på Nordic Re-

tail and Wholesale Conference (NRWC) i Århus i november 

2016. Artikeln är en del av Karla Maries avhandlingsarbete. På 

samma konferens hade forskningstemat Retail Destination ett 

eget spår, med fokus på kopplingen mellan handel och plats.
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WORKSHOP – RETAIL INNOVATION
Innovation är nödvändigt för handelns överlevnad och möte 

med stora utmaningar.  Vad ska vi göra med all handelsplats 

och designar vi framtidens attraktiva erbjudanden?

Den 3 maj hölls en workshop kring innovationsmetoder och 

designtänkande i handeln. Malin Olander Roese modererade 

och föreläste gjorde bland annat Emma Hernell från United 

Minds som var inbjuden och talade kring trender i handeln.

WORKSHOP – À LA MODE
Hur handlar vi, hur lever vi och hur tänker vi mode? Hund-

ratalet deltagare fick den 19 september vara med på bokre-

lease av boken À LA MODE – mode mellan konst, kultur och 

kommers, mingel och spännande föredrag. Inbjudna talare 

var bland annat Modeforskarna Matteo Montecchi och Ana 

Roncha från London College of Fashion avslutade Centrum 

för handelsforsknings workshop på Ekonomihögskolan.

WORKSHOP – RETAIL DESTINATION
Den 15 november hölls en workshop kring framtidens han-

delsplatser och besökarna fick höra föredrag av både lokala 

och inbjudna talare. På eftermiddagen arrangerades parallella 

gruppdiskussioner kring olika teman, bland annat utveckling 

av handelsplatser och shoppingcentra. Inbjuden som talare 

var bland annat Jonathan Reynolds från OXIRM (Oxford Insti-

tute of Retail Management, Oxford university).

HEARING KRING LIVSMEDELSHANDELSSEKTORNS 
FRAMTIDA UTMANINGAR
Hur kan livsmedelshandelsforskningen bli mera relevant 

för näringen och hur kan näringen få bättre kontakt med 

forskarna? Under hösten 2016 arrangerade Centrum för 

handelsforskning tillsammans med LUFO (Lund University 

Food Studies) tre möten med ledande företrädare för svensk 

livsmedelshandel, Karolina Hagberg, Coop, Anders Strålman, 

Axfood och Petra Albuschus, ICA. Mötena var startskottet för 

ett arbete att utveckla hur Centrum för handelsforskning kan 

föra fördjupade samtal med handelsnäringen kring framtida 

utmaningar.

Under 2016 har Centrum för handelsforsk-
ning arrangerat ett antal välbesökta work-
shops. Centrum för handelsforskning har 

som mål att fungera som en samlingspunkt 
för kunskapsöverföring mellan akademi och 
handel.

Workshops
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Tema: Retail Destination

konkurrenskraft. Genom att studera sådana investeringar i 

relation till de effekter dessa gett på besöksbeteende, försälj-

ning och kundnöjdhet kommer den pågående forskningen i 

programmet att belysa denna utveckling. 

Programmet har under året studerat olika former av digi-

talisering och e-handelslösningar i relation till handel, plats 

och logistik. De utmaningar och möjligheter som kopplas till 

olika uthämtningspraktiker och uthämtningsplatser har varit 

i fokus för studier av hur relationen mellan människor och 

transportsystem hanteras i den alltmer förtätade staden. En 

studie som genomförts under året handlar om hur smart-

phones förändrar hur konsumenter relaterar till och använder 

butikers rumslighet. Andra projekt har belyst olika former av 

alternativa handelsplatser och hur dessa organiseras. Hur blir 

de attraktiva destinationer och vilka konsumtionspraktiker tar 

plats? Vad kan den traditionella detaljhandeln lära av dessa 

alternativa handelsplatser?

Forskargruppen har även analyserat empiriskt material och 

erfarenheter från ett regionalt samverkansprojekt kring 

handel och hållbara handelsstrategier i södra Sverige. Med 

utgångspunkt från ett nyskapande samverkansprojekt mellan 

akademi, regionala aktörer, näringsidkare och fastighetsägare 

där fokus på nya butiksformat och konsumtionsformer – i 

förhållande till den traditionella detaljhandelns förändrade roll 

och framtid – har forskargruppen arbetat med en gemensam 

antologi som kommer att publiceras 2017. 

Cecilia Fredriksson

Forskningsprogrammet ”Retail Destination” är ett program 

som på olika sätt belyser relationen mellan handel och plats. 

Hur går det egentligen till när handel ”tar plats”? Vilken slags 

handel växer fram i vissa miljöer och hur skiljer sig dessa 

handelsmiljöer från varandra? De forskare som är knutna till 

programmet intresserar sig för teman som handlar om etable-

ringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, 

digitalisering, logistik, stads- och platsutveckling. Allt fler re-

surser mobiliseras för att skapa attraktiva handelsplatser och 

i programmet studeras de aktörer och samhälleliga processer 

som utgör drivkrafter i skapandet av olika konsumtionsmiljöer. 

Vad händer när regioner, städer och stadskärnor omvandlas 

till attraktiva destinationer för handel? 

Relationen mellan handel och plats har varit den gemensam-

ma utgångspunkten för de pågående projekten i program-

met. Genom att anlägga olika vetenskapliga perspektiv på 

teman som stadskärnans och smartphonens samtida drag-

ningskraft, shoppinggatans specifika logik eller gallerians, 

loppmarknadens och varuhusets sociala funktioner har en 

tvärvetenskaplig dynamik inletts under forskningsprogram-

mets första år. Vi har arbetat med studier som anlägger 

processperspektiv på etablering av retaildestinationer och vi 

har pågående studier som undersöker betydelsen av handel 

för stadens attraktionskraft utifrån olika gruppers perspektiv. 

Idag verkar exempelvis allt flera städer ha gett upp kampen 

om handeln till förmån för andra upplevelseskapande mötes-

platser, kaféer och restauranger. På vilket sätt kan handeln 

bemöta en sådan utveckling och vad har detta för konsekven-

ser för stadens attraktionskraft och ekonomi? 

Programmet har bedrivit forskning kring överetableringar av 

handelsplatser och köpcenter. Många etablerade köpcenter 

försöker överleva genom att investera i ombyggnad, förändra 

mixen av butiker eller förändra sin design. Få studier har fo-

kuserat på hur äldre och befintliga köpcenter kan bevara sin 

ÖVERGRIPANDE TEMAN
Centrum för handelsforskning vid Lunds 
universitet är ett tvärvetenskapligt excel-
lenscentrum. Under 2016 har forskningen 
fokuserat på två teman: Retail Destination 

Idag verkar exempelvis allt flera städer 
ha gett upp kampen om handeln till 
förmån för andra upplevelseskapande 
mötesplatser, kaféer och restauranger. 
På vilket sätt kan handeln bemöta en 
sådan utveckling och vad har detta för 
konsekvenser för stadens attraktions-
kraft och ekonomi?

och Retail Innovation. Båda är starkt för-
knippade med vårt övergripande fokus på 
varuflödet och kundmötet, två avgörande 
delar för en fungerande och effektiv handel.
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Tema: Retail Innovation
tensområden kan plöja ny mark inom handelsforskningen.

Forskningen inom retail innovation ska bidra till förståelse och 

utveckling av handelns (inklusive systemaktörernas) innova-

tionsförmåga och innovationsprocesser. Inom programmet 

pågår ett antal projekt som på olika sätt studerar och bidrar 

till handelns utveckling av affärsmodeller, innovationspro-

cesser och förmåga att hantera förändring. Forskarna har 

påbörjat mätningar av branschens innovationsförmåga och 

studerar hur den skiljer sig från andra branscher. Likaså stu-

deras konsumentbeteende kopplat till mobilanvändning samt 

nya innovativa betallösningar för att förstå hur branschen 

behöver förändras i förhållande till digitaliseringen. Inter-

vjustudier pågår med personer i ledande befattningar hos 

olika handelsaktörer, för att skapa generell förståelse för hur 

branschen arbetar strategiskt med innovation och förändring, 

men också hur branschen arbetar specifikt med innovation 

och förändring inom områden som CSR och hållbarhet. En 

del preliminära resultat och utgångspunkter för programmet 

har presenterats under året vid konferenser för såväl akademi 

som praktik. Intresset för området är överlag stort, inte minst 

eftersom innovation inom handeln blir alltmer nödvändig som 

speciell och riktad aktivitet, snarare än som en aktivitet som 

man ”bara” hoppas skall uppstå där behov finns i verksam-

heten.

I delar av projekten som nämns ovan arbetar forskarna i nära 

samarbete med företagen som studeras. Detta är ett med-

vetet angreppssätt som skapar möjlighet för forskningen att 

inte bara studera och analysera utan även aktivt vara med och 

omforma och utveckla de innovationsprocesser som bedrivs 

i företagen. Generellt sett kan man säga att detta aktiva 

deltagande varit efterfrågat av deltagande organisationer, 

något som sannolikt beror på att fokus på innovation är ett 

nyvaknat intresse inom handeln. Därför finns det ett större 

behov av input och stöd än i andra sammanhang.

Forskningens mål är att tillsammans med handeln bidra till 

skapande av nya affärsmodeller och nya sätt att jobba med 

innovation och ökad innovationsförmåga. För de organisatio-

ner som aktivt deltar i forskningen kommer forskarna att leda 

workshops som inspireras bland annat av ”design thinking”, 

med syftet att skapa nya affärsmodeller och processer för 

ökad innovationsförmåga. 

Annika Olsson och Ulf Johansson

Forskningsprogrammet ”Retail innovation” tillkom för att 

förstå hur handeln kan ta sig an de stora utmaningar som 

omvärlden erbjuder t.ex. konsumenters ändrade köpmöns-

ter, digitalisering, urbanisering, globalisering, hållbarhet och 

mycket mer. Utmaningarna ställer nya krav på branschen och 

handelns förmåga att förnya sig. Det handlar om att vara 

innovativ och hantera de processer från idé till verklighet, 

som kan skapa innovationer med mervärde och attraktion 

för konsumenter.

Handeln är inte bara butiker utan ett komplext system av 

producenter, leverantörer och distributörer, som tillsammans 

måste åstadkomma dessa innovativa lösningar för konsumen-

ter. Allt för att överleva! Att arbeta med innovation och bygga 

relationer över gränserna är centralt och det finns ett stort 

behov av kunskapsutveckling både i praktik och forskning. 

Forskargruppen inom retail innovation spänner därför över 

ett antal forskningsdiscipliner som med sina olika kompe-

Handeln är inte bara butiker utan 
ett komplext system av producenter, 
leverantörer och distributörer, som 
tillsammans måste åstadkomma dessa 
innovativa lösningar för konsumenter. 
Allt för att överleva!
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Retail Research fundamentals för doktorander

Nio doktorander från flera olika lärosäten följde kursen som 

var mycket uppskattad av såväl föreläsare som deltagare. 

Doktoranderna träffades vid ett par olika tillfällen under 

hösten och samlingsplatsen var omväxlande Malmö, Lund 

och Helsingborg. Ett stort antal forskare knutna till Centrum 

för handelsforskning har varit delaktiga som föreläsare.

”Det har varit ett spännande uppdrag att utveckla en helt ny 

doktorandkurs i handelsforskning”, säger professor Cecilia 

Fredriksson som är del av styrgruppen för centrum för han-

delsforskning vid Lunds universitet och som varit ansvarig för 

doktorandkursen. ”Vår ambition har varit att ge fördjupad 

kunskap om olika teoretiska perspektiv och metoder inom 

handelsforskning. Vi ser fram emot att kunna ge kursen flera 

gånger.”

Den 14 november hölls ett seminarium kring innovation och 

då besökte Johnathan Reynolds doktorandkursen och förde 

samtal med doktoranderna kring bland annat branschens 

innovationsförmåga. Den 15 november deltog doktoranderna 

i en workshop på temat Retail Destination i Malmö, och fick 

möjlighet att träffa forskare och praktiker med god insyn i 

fältet. Kursen avslutades med ett seminarium vid Campus Hel-

singborg där doktorandernas egna kursbidrag presenterades.

Under hösten 2016 anordnade Centrum för Handelsforskning 

en nationell doktorandkurs på temat Retail Research Funda-

mentals. Doktorandkurser är en del av forskarutbildningen vid 

svenska universitet och högskolor, och hittills har utbudet av 

doktorandkurser som haft fokus på just handel och handelns 

utmaningar varit mycket sparsamt. 

Centrum för handelsforskning har ju som målsättning att 

vara en samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med 

intresse för handelsforskning och har även som målsättning 

att stärka och stimulera handelsforskningen nationellt. Att 

som doktorand få delta i en nationell doktorandkurs med 

fokus på handelsforskning bidrar till att doktorander från 

olika lärosäten får möjlighet att på ett tidigt stadium i sin 

utbildning knyta kontakter med forskare och doktorander 

vid andra lärosäten.

”Tack för en mycket bra kurs som ut-
vecklat mig både metodmässigt och 
innehållsmässigt i förhållande till      
retailforskning.”

Lars Hedegård

Doktorand vid Textilhögskolan i Borås
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Forskarporträtt: Axel Welinder
Det finns emellertid uppenbara svårigheter i kommunikatio-

nen kring dessa frågor:

– Det går inte riktigt för företagen själva att gå ut och berätta 

om de här sakerna, alltså hur de på olika sätt ser till att göra 

gott för samhället och miljö. Det är i alla fall ytterst svårt att 

få sådan kommunikation att kännas helt trovärdig.

Han anser att det är viktigt att företagen inser att det handlar 

så mycket mer om ”att göra” än om ”att snacka”.

– Ett sätt kommunicera det man gör är att se till att det 

är väl förankrat internt, alltså att det är något som finns i 

kulturen och når ut till medarbetarna på ett naturligt sätt. 

Nöjda medarbetare som är stolta över sin arbetsgivare är 

en fantastisk ”marknadsföringskanal”. Jag tycker att det är 

många som underskattar internkommunikationens betydelse 

för externkommunikation.

Men mer i detalj hur det fungerar med hållbarhetskom-

munikationen vill han dock inte gå in på i det här läget – efter-

som det är detta han ska fördjupa sig inom med sin forskning.

– Jag ser det som att företag vill skaffa sig en ”moralisk legi-

timitet”, och jag ska försöka förstå hur det går till. Vad är det 

som krävs och hur man ska gå tillväga?

Han upplever att det är en fördel att kunna ägna sig åt 

dessa frågor inom just handel.

– Det är väldigt stimulerande, dels på grund av att handeln 

är ett område som är i ständig förändring. Men även för att 

den har en så unik roll i att befinna sig mellan produktion 

och konsumtion. Aktörerna inom handeln har kraften att föra 

konsumentkrav vidare till producenter, och de kan i slutändan 

påverka väldigt långt bak i värdekedjan.

På Centrum för Handelsforskning har han god hjälp av att 

vara knuten till ett projekt om hållbarhet som drivs av hans 

båda handledare, Ulf Elg och Jens Hultman.

– Hittills befinner jag mig i inledningsfasen av mitt arbete, och 

en stor del av min tid går åt till att läsa in mig på ämnet. Men 

jag har också en hel del praktiskt arbete däremellan, som att 

boka, genomföra, transkribera och analysera intervjuer som 

ingår i projektet. En ”vanlig” arbetsvecka är väldigt varierad, 

och det är mycket stimulerande!

Han beskriver sin första tid på centret ”nästan som att 

komma in i en familj”.

– Vi är inte så många doktorander, och det bidrar säkert till 

att vi tas om hand så väl. Det finns en trygghetskänsla här, 

och samtidigt en tydlig vilja att hjälpa till och samarbeta på 

alla nivåer och över gränserna.

Namn: Axel Welinder

Är: Forskarstuderande. 

Aktiv på: Centrum för Handelsforskning, Företagsekono-

miska institutionen

Axel Welinder är sedan september 2016 doktorand på Cen-

trum för Handelsforskning. Att han skulle börja forska inom 

handel var dock inte hans allra första val av yrkesinriktning:

– Jag hade tänkt bli sjöman, och började studera till sjökap-

ten. Men efter ett tag upptäckte jag att det inte var min grej 

och hoppade av utbildningen. Då började jag plugga ekonomi 

istället, säger han.

Anledningen till att det blev just ekonomi förklarar han 

med ett intresse för samhällsfrågor som han burit med sig 

sedan väldigt unga år.

– Och när man börjar fördjupa sig i samhällsfrågor visar det 

sig ofta i grund och botten handla om ekonomi i någon form.

Att hans mamma är gymnasielärare i ekonomi lär också ha 

gjort att intresset har kunnat frodas under hans uppväxt, 

konstaterar han…

Det är speciellt marknadsföring som han har haft i fokus, på 

såväl kandidat- som masternivå. I synnerhet då i kombination 

med hur företag hanterar och kommunicerar hållbarhetsfrå-

gor.

– Det är ett ämne som dagens företag inte kan undvika. Det 

är ytterst viktigt både för dem och resten av samhället att 

de har ett genomtänkt hållbarhetsarbete – och att de kom-

municerar det på rätt sätt. 

Om de ”duktiga” företagen lyckas berätta om sina insatser 

är det antagligen inte enbart värdefullt för dem – genom att 

det lyfter deras varumärke – utan det kan också sprida sig 

som ringar på vattnet, om de fungerar som goda förebilder.

– Det här är frågor som handlar om så mycket mer än själva 

handeln. Det är sådant som är avgörande för hela vår gemen-

samma framtid, säger Axel Welinder.

Det är ett ämne som dagens före-
tag inte kan undvika. Det är ytterst 
viktigt både för dem och resten av 
samhället att de har ett genomtänkt 
hållbarhetsarbete – och att de kom-
municerar det på rätt sätt.
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Människorna i centrum
STYRGRUPP
CECILIA FREDRIKSSON PROFESSOR, CAMPUS HELSINGBORG

JENS HULTMAN DOCENT, EKONOMIHÖGSKOLAN, 
CENTRUMKOORDINATOR

ULF JOHANSSON PROFESSOR, EKONOMIHÖGSKOLAN, 
CENTRUMFÖRESTÅNDARE

ANNIKA OLSSON PROFESSOR, LUNDS TEKNISKA 
HÖGSKOLA

JOHAN ANSELMSSON EKONOMIHÖGSKOLAN

CHRISTIAN FUENTES CAMPUS HELSINGBORG

KLAS HJORT LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

JENS HULTMAN EKONOMIHÖGSKOLAN

ANETTE SVINGSTEDT CAMPUS HELSINGBORG

ULF ELG EKONOMIHÖGSKOLAN

CECILIA FREDRIKSSON CAMPUS HELSINGBORG

ULF JOHANSSON EKONOMIHÖGSKOLAN

ANNIKA OLSSON LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

FORSKARE

PROFESSORER

PETRA ALBUSCHUS DIREKTÖR HR, ICA-KONCERNEN

JOHN DAWSON PROFESSOR EMERITUS VID 
UNIVERSITY OF EDINBURGH

KARIN M EKSTRÖM PROFESSOR VID HÖGSKOLAN I 
BORÅS

PETER JELKEBY VVD, CLAS OHLSON

THERESE MÖLLER HR-SPECIALIST, LAGAR & AVTAL, 
IKEA

ROBERT OLSSON HR-CHEF, BERGENDAHLS FOOD

PIA SANDIN VD, MALMÖ CITYSAMVERKAN

JEANETTE SÖDERBERG RETAIL MANAGER CENTRAL EUROPE, 
IKEA

REFERENSGRUPP

JON BERTILSSON EKONOMIHÖGSKOLAN

MICHAEL BJÖRN EKONOMIHÖGSKOLAN

KRISTINA BÄCKSTRÖM CAMPUS HELSINGBORG

LENA ESKILSSON CAMPUS HELSINGBORG

KERSTIN GIDLÖF HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA 
FAKULTETERNA

CLARA GUSTAFSSON EKONOMIHÖGSKOLAN

DANIEL HELLSTRÖM LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

MATS JOHNSSON LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

JOAKIM KEMBRO LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

MAGNUS LAGNEVIK EKONOMIHÖGSKOLAN

MATTHIAS LEHNER THE INTERNATIONAL INSTITUTE 
FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS, IIIEE

JONAS NORDSTRÖM EKONOMIHÖGSKOLAN

ANDREAS NORRMAN LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

MALIN OLANDER ROESE LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KAJ-DAC TAM EKONOMIHÖGSKOLAN

VERONIKA TARNOVSKAYA EKONOMIHÖGSKOLAN

OLA THUFVESSON CAMPUS HELSINGBORG

SOFIA ULVER EKONOMIHÖGSKOLAN

ANNIKA WALLIN HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA 
FAKULTETERNA

PHILIP WARKANDER CAMPUS HELSINGBORG

HANNA WITTROCK SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN

AFFILIERADE FORSKARE

EMIL B KARLSSON BIFRÖST UNIVERSITY, ISLAND

DANNIE KJELLGARD SYDDANSK UNIVERSITET, DANMARK
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DEVRIM UMUT ASLAN CAMPUS HELSINGBORG

PERNILLA DERWIK LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

IDA DE WIT SANDSTRÖM CAMPUS HELSINGBORG

CARYS EGAN-WYER EKONOMIHÖGSKOLAN

STEFAN KARLSSON LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

MARCUS KLASSON EKONOMIHÖGSKOLAN

YULIA VAKULENKO LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

FRANCISCO VALENCIA EKONOMIHÖGSKOLAN

JÖRGEN WETTBO EKONOMIHÖGSKOLAN

AFFILIERADE DOKTORANDER

Fr.v. Annika Olsson, Cecilia Fredriksson, Ulf Johansson, Jens Hultman.
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5,5

10,2

Grundanslag från Handelsrådet

Externfinansiering via
affilierade projekt*

Finansiering

FORSKNINGSANSLAG VID CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING (MSEK)

*) Finansierade av bland annat Hakon Swenson Stiftelsen, Handelsbankens 
Forskningsstiftelser, Ragnar Söderbergs Stiftelse, Vinnova, Helsingborgs stad och  
Helsingborgs handelsförening.
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Populärvetenskapliga presentationer och 
synlighet i media – ett axplock

Vad vill konsumenterna ha för information 
om livsmedel?

Partnerskap Alnarp, Alnarp januari Jonas Nordström

Food Trends we will live by In River, Malmö januari Sofia Ulver

Ica-handlarna som tjänar miljoner Dagens industri januari Johan Anselmsson

The revenge of craft Made in Österbotten seminar, Vasa, Finland mars Sofia Ulver

Cultural mapping and the production of 
creativity

Gothenburg Research Institute 25 år, 
Göteborg

mars Cecilia Frediksson

The Strength of Brands in Foodie Culture O’Learys Brand Day, Stockholm mars Sofia Ulver

Hållbar konsumtion mellan krav och 
kreativitet

D-congress, Svenska Mässan, Göteborg mars Cecilia Fredriksson

Effektiv materialhantering & lagerverk-
samhet för ökad konkurrenskraft i multi- 
och omnikanaler

Forskningseminarium vid Centrum för 
handelsforskning vid Lunds universitet

april Joakim Kembro

Returns Managementprocessen Logistiknätverket Compass, Kista april Klas Hjort

Smak före hälsan? SP Food and Bioscience i Göteborg maj Jonas Nordström

Hur kan HR och marknadsföring kombi-
neras för att stärka varumärket ut mot 
kunden?

LBMG Seminarium, Ekonomihögskolan, 
Lund

maj Johan Anselmsson

Internet shopping and the packaging 
challenge

Packbridge Research Forum, Malmö maj Klas Hjort

Förändringsledarskap Executive Foundation Lunds (EFL:s) Partner 
Mentor-program, Lund

juni Ulf Johansson

Unik butik. Om egna linjer på modets 
marknad. 

Boksläpp av ”À la mode” och workshop, 
Lund

september Ida de Wit Sandström

Hållbar konsumtion Lunds Renhållningsverks utbildningsdag, 
Lund

september Cecilia Fredriksson

À la mode. Mode mellan konst, kultur och 
kommers

Bok- och biblioteksmässan, Göteborg september Cecilia Fredriksson och 
Ida de Wit Sandström

Svenskar väljer schysst personalpolitik Dagens industri september Johan Anselmsson

E-handelns värdeskapande returprocess Logistiknätverket Compass, Helsingborg september Klas Hjort

Rykte om bra personalpolitik lönsamt Sydsvenskan september Johan Anselmsson

Lärande mellan olika forskningsdiscipliner 
för att utveckla handelsforskningen 
och skapa samverkansmöjligheter med 
praktiker inom branschen

Forskningsinblick, Handelsrådet, Stockholm oktober Annika Olsson

Så kan surdegspappan rädda ditt varu-
märke: Kulturskapande kommunikation i 
en digital tidsålder

Ideons forskarfrukost, Lund oktober Marcus Klasson

Workshop om Mobile shopping Retail destination workshop, Malmö oktober Christian Fuentes

Spelar förpackningar någon
roll i handeln?

Retail House, Stockholm november Annika Olsson

À la mode. Mode mellan konst, kultur och 
kommers

Campus Open, Campus Helsingborg, 
Helsingborg

november Ida de Wit Sandström

Samverkan med handelsnäringen Lunds universitets näringslivsråd, Lund november Ulf Johansson

Ma(t)skulinitet - män lagar kött och bryg-
ger öl! Varför då?

‘Nordiska Nätter’-festivalen, Helsingborg november Marcus Klasson

Framtidens affärsmodeller i handeln PostNords logistiknätverk november Ulf Johansson

Öppen föreläsning om Hållbar konsumtion 
och butiken

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, 
Ekocentrum, Göteborg 

november Christian Fuentes

Framtidens affärsmodeller för daglig-
varuhandel – logistiska utmaningar

Logistik och Transport, Svenska Mässan, 
Göteborg

november Ulf Johansson

Vilket salt du väljer berätter vem du är Sydsvenskan november Marcus Klasson

Intervju om årets julklapp Sydsvenskan december Jens Hultman
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