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Handeln som näring har under årens lopp fått 
en allt större samhällsekonomisk betydelse. idag 
syssel sätter handeln närmare 500 000 svenskar, 
och utgör samtidigt cirka tio procent av Sveriges 
BnP, något som innebär att handeln idag är en 
central del i det svenska näringslivet. Handeln har 
under en lång period befunnit sig en struktur
omvandling som påverkat hela näringen. Både 
företag och anställda i handeln lever idag i en för
änderlig värld som innebär att förutsättningarna 
för branschens aktörer kontinuerligt förändras. 
ny teknik, internationalisering och bransch glidning 
är idag exempel på trender som påverkar och 
driver  utvecklingen i handeln.

Intressant forskning i pipeline
Handelsforskningens omfattning har under senare 
år vuxit mycket. det gäller såväl antalet forskare 
som omfattningen av de medel som satsas för 
att utveckla handelsforskningen. Aktuell handels
forskning spänner över många områden, såsom 
till exempel marknadsföring, logistik, lönsamhet, 
arbetsmiljö, organisation och hållbar utveckling 
med mera. det finns därför oerhört mycket 

intressant forskning i pipeline, som kommer att 
vara till stor nytta för handelsnäringen på sikt. 

Handelns Utvecklingsråd har identifierat ett behov 
där vi ser att det är av stort intresse att underlätta 
och skapa goda förutsättningar för forskare att 
kommunicera aktuella forskningsresultat till företag  
och anställda i handeln, och branschens övriga 
intressenter. det är också viktigt att stimulera till 
att forskningen sprids i akademiska kretsar för 
att handelsforskningen ska utvecklas och bli ännu 
bättre och mera omfattande på sikt. 

totalt avsattes 6,4 miljoner kronor till utlysningen 
”Synliggörande och nyttiggörande av handels
forskning”. konkret innebär det att Handelns 
Utvecklingsråd finansierar 18 stycken mindre 
forskningssatsningar, vilka ni ges möjlighet att ta 
del av i denna broschyr.  

Fokusområden
Forskningssatsningen har två fokusområden: (1) 
nyttiggörande och synliggörande av aktuell forsk
ning samt (2) publicering av akademiska artiklar. 

A K T U E L L  H A N D E L S F O R S K N I N G

inledning

Det finns ett behov av mer forskning för att utveckla handelsnäringen – 
internationell och högkvalitativ forskning som stärker och utvecklar branschen. 
Det finns också ett behov av att synliggöra aktuell forskning – forskning som 
kan vara till nytta för företag, anställda, och branschens övriga intressenter.   
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Idag syssel sätter 
handeln närmare 500 000 

svenskar, och utgör samtidigt 
cirka tio procent av 

Sveriges BNP.”Nyttiggörande och synliggörande av 
aktuell forskning
Handelns företag och medarbetare står inför 
många utmaningar. därför är det viktigt att 
förse dem med ny kunskap, nya verktyg och 
forskningsrön som stärker de anställda och 
handels företagens verksamhet. det finns 
mycket intressant  forskning som är av intresse 
för handeln, både det som studerats i handeln 
och det som studerats i annan empiri. 

det är därför av stor vikt att stimulera forskare 
att på olika sätt synliggöra aktuell forskning 
till en bredare  målgrupp, till anställda och 
företag i handeln , samt till samhället i stort. 
nyttiggörande och synliggörande av aktuell 
forskning kan ske via exempelvis författande 
av populärvetenskapliga rapporter eller 
böcker baserade på avhandlingar och tidigare  
publicerade artiklar med mera. Arrange mang 
av till exempel seminarier och workshops är ett 
annat sätt att sprida forskningsrön till avsedda 
mål grupper.

Publicering av akademiska artiklar 
För att utveckla och stärka handelsforskningen 
finns ett intresse av att skapa förutsättningar 
för att fler forskare ska kunna publicera sina 
forskningsrön i internationella forsknings
tidskrifter. i forskningssatsningen ingår därför att 
bistå handelsforskare  ekonomiskt så att de kan 
meritera  sig akademiskt  genom publicering av 
artiklar i akademiska tidskrifter.
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Vilka vi är
Handelns Utvecklingsråd har som ända-
mål och syfte att främja vetenskaplig 
forskning och utveckling för att stärka 
handels näringen i Sverige.

Handelns Utvecklingsråd strävar efter att öka 
kunskapen om handel – till nytta för handels
företag, anställda, konsumenter och samhället i 
övrigt. Betydande medel satsas på att utveckla 
och stärka den vetenskapliga handelsforskningen, 
något som kommer både branschens företag och 
anställda till nytta. 

Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges 
största finansiärer av handelsforskning. Årligen 
delar stiftelsen ut cirka 20 miljoner kronor i olika 
forskningsbidrag, vilka går till forskare vid landets 
universitet, högskolor och forsknings institut. 

Handelns Utvecklingsråd är en kollektiv avtals
stiftelse som består av arbetsgivar organisa tionerna 
Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen  KFO, 
samt arbets tagar organisationerna Akademiker
förbunden, Handels anställdas förbund  och Unionen.



Belysning är av största vikt inom detaljhandeln 
eftersom den kan vara avgörande för om kunder 
handlar eller inte. Kostnaderna kan också bli 
höga jämfört med andra branscher. Därför är det 
viktigt att hitta rätt sorts belysning som lockar 
kunderna till köp.

– Höga belysningsstyrkor lockar kunderna först 
till skyltfönstret och sen förhoppningsvis vidare 
in i butiken, berättar Jan ejhed, projektledare, på 
ktH ljuslaboratorium. Som en följd av behovet 
av kraftfull belysning uppstår mycket höga investe
rings och driftskostnader.

när kunden först noterar ett skyltfönster är det 
ofta på avstånd och då är ljusheten avgörande för 
att kunden ska se vad som finns och kanske vilja 
ta sig en närmare titt. när kunden är nära skylt
fönstret kan denne även se in i butiken och då 
krävs också höga belysningsstyrkor inne i lokalen.

i en butik på 300 kvadratmeter kan kostnaden 
bara för elförbrukningen gällande belysningen 
ligga på 500 000 kronor per år. till detta kommer 
investeringskostnader för belysningsanläggningen 
samt regelbundet underhåll och anpassning till ny 
skyltning och ommöblering. Många handlare vet 
en hel del om hur belysningen ska se ut, men det 
finns mycket mer att lära för att skapa optimala  
förhållanden som både lockar kunder och är 
kostnads effektiva.

– Vi är en forskargrupp med en unik vetenskaplig 
bredd och erfarenhet av belysningsdesign, säger 
Jan. Vi kommer att sammanställa litteratur och 
kunskap om belysningens betydelse för butikers 
kundattraktion på ett populärvetenskapligt sätt 
som gör det möjligt att sprida kunskapen bland 
praktikerna ute i butikerna.

kostnadseffektiv och 
lockande belysning

Syftet med projektet är att sprida kunskap om belysning i butik genom att skriva en populär
vetenskaplig rapport som vänder sig till enskilda handlare samt arrangera en workshop som även 
den vänder sig till praktiker.

Projektledare: Jan Ejhed, Kungliga Tekniska Högskolan, jan.ejhed@sth.kth.se 
Övriga projektdeltagare: Caroline Moberg och Federico Favero, Kungliga tekniska Högskolan

FAktARUtA
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För tre år sedan invigdes Centre for Retailing 
på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Under dessa år har en hel del handelsrelevant 
forskning hunnit göras med stöd av centret 
och det är dags att satsa på att uppnå mer 
långsiktiga mål.

– Vi har samlat handelsforskning inom många 
olika områden såsom; tillgänglighet för äldre 
konsumenter , apoteksmarknadens förändring, 
estetiskt arbete och intersektionalitet, implemen
tering av miljö och sociala policys med mera,  
berättar Johan Hagberg, projektledare och 
forskare  verksam vid Centre for Retailing (CFR).

CFR samlar forskare från olika områden som 
kanske  inte av tradition har sammankopplats 
direkt med detaljhandelsforskning. det viktiga 
är att de bedriver forskning på hög nivå med 
relevans  för handeln. idag är centret etablerat 
som en av nordens  ledande forskningsmiljöer 
för detaljhandelsrelaterad forskning och stod 

som värd för nordic Retail and Wholesale 
Conference  (nRWC) 2010 där drygt 100 forskare 
från hela norden samlades.

nu vill CFR stärka sin internationella ställning 
genom att publicera vetenskapliga artiklar i 
erkända internationella vetenskapliga tidskrifter 
utifrån den forskning som bedrivs på centret.

– det är viktigt att nå ut med forskningen interna
tionellt för att höja statusen och stimulera till nya 
idéer, säger Johan. Annars är ett av våra viktigaste 
syften att stödja forskning som är till nytta för 
handeln i praktiken. Vi vänder oss både till den 
akademiska världen och till detaljhandelsnäringen 
där de kunskaper vi tar fram ska kunna omsättas 
i praktiken.

internationell verksamhet stärks

Syftet med projektet är att sprida delar av den forskning som görs på Centre for Retailing, Handels
högskolan vid Göteborgs universitet, internationellt genom att skicka in minst fyra vetenskapliga 
artiklar till internationella akademiska tidskrifter. 

Projektledare: Johan Hagberg, Centre for Retailing, johan.hagberg@handels.gu.se

FAktARUtA
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Även om trenden  
går mot ökad kund

orientering inom handeln  så 
är bilindustrin fortfarande 
fokuserad på produktion 

och design.”
8



Det finns ett glapp mellan de som levererar 
bilar och de som distribuerar dem till kunderna 
visar en studie av bilindustrins aktörer. Även om 
trenden  går mot ökad kundorientering inom 
handeln  så är bilindustrin fortfarande fokuserad 
på produktion och design.

– Många bilköpare har idag anledning att vara miss
nöjda med processen kring köpet, säger Benedikte 
Borgström, projektledare, internationella Handels
högskolan i Jönköping. tillverkarna fokuserar mer 
på att fylla produktionskapaciteten och få ut bilar 
till försäljarna än på konsumenternas förstahands
val när det gäller bil.

enligt Benediktes forskning så är leverantörsledets 
utveckling inte integrerad med distributionsledet. 
i detta fall innebär det att kundernas behov och 
önskningar inte sätts i centrum. det finns mycket 
att göra när det gäller att öka värdet för kunden i 
försörjningskedjan.

i bilbranschen är försäljarna mycket viktiga. Många 
konsumenter väljer att köpa sin bild hos en tradi
tionell handlare även om det finns andra vägar 
och mycket information tillgänglig. Bilköpare lägger 
ofta ned en hel del tid på sitt köp om man jämför 
med mycket annan konsumtion. Ändå har både 
handlare  och köpare ofta negligerats inom både 
forskning och företag.

– Värdet för kunden kan ökas inom bilindustrin, 
säger Benedikte. Jag kommer att titta närmare på 
hur genom att analysera försörjningskedjorna. 

Fokus på bilköpare och bilhandlare

Syftet med projektet är att vidareutveckla och sprida kunskap kring kundorientering i bilindustrin 
genom att skriva vetenskapliga artiklar för presentation på konferens och publicering i akademiska 
tidskrifter.

Projektledare: Benedikte Borgström, Internationella Handelshögskolan i Jönköping,  
benedikte.borgstrom@jibs.hj.se  
Övriga projektdeltagare: Luis Araujo, Lars Gunnar Mattsson och Suzanne Hertz,  
Internationella Handelshögskolan i Jönköping

FAktARUtA
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Etisk märkning av produkter som signalerar att 
de är producerade under goda förhållanden har 
blivit alltmer vanligt på senare år. Det behövs 
därför mer forskning på hur konsumenterna ser 
på denna typ av märkning.

– Jag kommer att författa en lättillgänglig över
sikt över forskningsresultat, i första hand från 
psykologi ämnet, kring konsumenters inställning till 
etiska produktalternativ, säger gunne grankvist, 
projektledare, Högskolan Väst. Forskningen kring 
konsumenternas preferenser för miljömärkta 
varor är omfattande, medan forskningen kring 
etiska, eller rättvisemärkta, produkter är lite på 
efterkälken . 

etiska alternativ finns i dagsläget för en lång rad 
produkter producerade i utvecklingsländer; till 
exempel kaffe, te, choklad, bananer och vin. 
exempel  på etiska principer som ska vara uppfyllda 
för att en produkt ska få märkas med en etisk 

märkning är att barnarbete och diskriminering 
motverkas samtidigt som demokrati och organisa
tionsrätt främjas. Vidare ska odlare och anställda 
få bättre ekonomiska villkor vilket hjälper lokal
samhället att utvecklas socialt och ekonomiskt. 

Hur man ser på sig själv är exempel en faktor som 
man funnit påverkar valet mellan konventionella 
och etiska alternativ. en annan frågeställning som 
det har forskats kring är om kvinnor generellt sett 
är mer positiva till alternativ förknippade med 
högre etiska krav. 

– det finns en hel del spännande forskning på 
det här området. Mitt mål är att göra en samman
ställning som handeln kan ha direkt nytta av, 
säger gunne.

konsumenters inställning till 
produkter med etisk märkning

Syftet med projektet är att skriva en lättillgänglig översikt över forskningsresultat kring konsumenters 
inställning till produkter med etisk märkning.

Projektledare: Gunne Grankvist, Högskolan Väst, gunne.grankvist@hv.se

FAktARUtA
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Etiska alternativ 
finns i dagsläget för en 

lång rad produkter 
producerade i utvecklings
länder; till exempel kaffe, 

te, choklad, bananer 
och vin. ”
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Trängselavgifter finns i 
f lera länder världen över och 

ett stort antal städer 
diskuterar ett införande.”
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Det finns en oro för att trängselavgifter påverkar 
handeln i innerstaden negativt, men en under
sökning gjord av HUI Research visar att så inte är 
fallet. HUI har även undersökt huruvida handelns  
egna märkesvaror (EMV) påverkar antalet 
leverantörer.

– trängselavgifter finns i flera länder världen över 
och ett stort antal städer diskuterar ett införande, 
säger niklas Rudholm, HUi Research. ett problem 
som ofta tas upp är att det skulle kunna minska 
handeln i stadskärnan. Vi har dock kunnat visa i en 
studie att så inte är fallet i Stockholm.

i studien har omsättningen i åtta köpcentrum samt 
ett urval av fristående butiker innanför tullarna 
jämförts med tolv köpcentrum utanför tullarna 
under tiden januari 2004 till och med september 
2008. det innefattar både när trängselavgifterna 
infördes på försök januari till juli 2006 samt när 

permanenta avgifter infördes i augusti 2007.  
inga skillnader kunde uppmätas varken vid det 
temporära  eller permanenta införandet av 
trängselskatten .

– när det gäller eMV har vi studerat hur märkes
produkter påverkas av konkurrensen från lågpris 
respektive baseMV, förklarar niklas. Resultaten 
visar att antalet leverantörer av märkesprodukter 
minskar när marknadsandelen för baseMV ökar. 
Marknadsandelen för lågpriseMV påverkar dock 
inte antalet leverantörer av märkesvaror. det 
verkar  alltså som om märkesprodukter i första 
hand konkurrerar med baseMV. 

Analysen av eMV bygger på försäljningsdata över 
hushållsartiklar och personliga hygienartiklar från 
juni 2001 till maj 2004. Resultat från båda dessa 
handelsrelevanta studier kan nu spridas till en 
större publik och komma fler till nytta.

trängselavgifter påverkar inte 
handeln i innerstaden

Syftet med projektet är att sprida resultat från två undersökningar som har genomförts av HUI 
Research, en om trängselskattens betydelse för handeln och en om egna märkesvarors (EMV) 
betydelse för antalet leverantörer, genom att skriva akademiska artiklar till internationella 
vetenskapliga tidskrifter.

Projektledare: Niklas Rudholm, HUI Research, epost: niklas.rudholm@hui.se  
Övriga projektdeltagare: SvenOlof Daunfeldt, Matilda Orth och Ulf Rämme, HUI Research

FAktARUtA
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De butiksanställda har varit i fokus i ett 
forsknings projekt som genomförts på Lunds 
universitet . I projektet, som har undersökt 
handelns  frontpersoners situation ur olika 
synvinklar , finns ytterligare intressanta resultat 
att sprida vidare.

– Vår forskning handlar om de butiksanställdas 
situation och resultat presenteras bland annat i 
Handels Utvecklingsråds rapport ”Besvärliga kund
beteenden”, berättar projektledaren AnnMari 
Sellerberg, professor vid lunds universitet.  

nu vill AnnMari gå vidare och skriva om fler 
intressanta teman från studien för publicering i 
vetenskapliga tidskrifter.

– Vi har mycket spännande material, säger  
AnnMari. Bland annat kommer vi att skriva mer 
om kundmötet, något som en majoritet av de 
butiksanställda tyckte var det viktigaste och mest 
positiva med sitt arbete. Vi har tittat närmare på 

kundmötet som är centralt för både företaget, 
då ett trevligt kundbemötande säljer mer, och för 
den anställda, eftersom ett givande kundmöte ger 
mening till arbetet och förnyad arbetsmotivation.

enligt AnnMari finns det dock idag en risk att 
kundmötet blir alltför detaljstyrt och att det på så 
sätt förlorar den positiva mening det har för den 
anställda. Vidare handlar materialet om olika typer 
av kundrelationer och hur den anställda anpassar 
sig i olika situationer, något som också påverkas av 
hur detaljstyrt arbetet är.

Slutligen tas de föreställningar som påverkar hur 
olika typer av butiker hanterar innovationer som 
kommer från butiksgolvet. Vilka innovationer som 
kommer fram beror till stor del på hur arbetet i 
butikerna styrs. Sammantaget kan spridningen av 
denna kunskap i vetenskapliga tidskrifter stärka 
ett i nuläget eftersatt forskningsområde och skapa 
mer kunskap om villkoren för de som arbetar på 
butiksgolvet.

Mer kunskap om handelns 
frontpersoner

Syftet med projektet är att sprida kunskap om handelns frontpersoner genom att skriva tre 
akademiska artiklar på temat till internationella vetenskapliga tidskrifter.

Projektledare: AnnMari Sellerberg, Lunds universitet, ann_mari.sellerberg@soc.lu.se  
Övriga projektdeltagare: Vesa Leppänen, Lunds universitet

FAktARUtA
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En majoritet av de 
butiksanställda tyckte 
att kundmötet var det 

viktigaste och mest positiva 
med sitt arbete.”
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För att få en överblick över det aktuella läget, 
trender och tendenser i den svenska detalj
handeln är det många som vänder sig till HUI:s 
publikation Kampen om köpkraften. Den senaste 
upplagan kom ut 2009 och behöver nu upp
dateras med ny statistik, färska exempel och 
aktuell fakta.

det är dags för den fjärde upplagan av Kampen 
om köpkraften som används av både olika aktörer 
inom detaljhandeln, media, en intresserad allmän
het och studenter som vill få mer kunskap om hur 
svensk detaljhandel ser ut.

– Vi har ny kunskap och nya exempel från flera 
utredningar och analyser som gjorts de senaste 
åren som kommer att ta plats i den nya upplagan, 
säger Ulf Rämme, projektledare, på HUi Research. 
Bland annat handlar det om viktiga områden som 
externhandelns effekter på den befintliga handeln 
och ehandel.

dessutom kommer två nya områden att lyftas in 
i boken, nämligen; shoppingturism och ett samlat 
grepp över detaljhandelns framtida utmaningar. 
Shoppingturismen spelar stor roll för detaljhandeln 
i Sverige, inte minst regionalt, och det finns all 
anledning att titta närmare på detta fenomen.

– när det gäller detaljhandelns framtid kommer  
vi att arbeta ihop två befintliga kapitel samt utöka 
innehållet med resultat och analyser från en 
befintlig  undersökning, ”Härifrån till framtiden”, för 
att ge en samlad bild och underlätta för läsaren, 
säger Ulf. där tas viktiga trender och tendenser 
som påverkar handelns framtida struktur och 
utveckling upp.

För att öka kunskapsspridningen kommer publika
tionen att finnas tillgänglig för fri nedladdning på 
HUi:s hemsida.

Färska exempel och aktuell statistik 
om detaljhandeln

Syftet med projektet är att uppdatera och utveckla publikationen Kampen om köpkraften med ny 
statistik, färska exempel och aktuell fakta samt att göra den mer tillgänglig.

Projektledare: Ulf Rämme, HUI Research, ulf.ramme@hui.se   
Övriga projektdeltagare: Jonas Arnberg, Fredrik Kolterjahn, Henrik Vestin, Jessica Lindblom, 
Katarina Kilander och Martin Karlsson, HUI Research

FAktARUtA
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Kassörskan har traditionellt, precis som 
begreppet  antyder, setts som och oftast varit 
en kvinna. Men på senare år har denna föreställ
ning utmanats genom bland annat arbetsrotation. 
Dessutom kan den ökade teknikanvändningen 
i kassan påverka synen på arbetet som ett 
”kvinnojobb”.

trots att det är så många som arbetar inom 
handeln ; endast vård och omsorgspersonal är 
fler än de som är anställda inom detaljhandeln, är 
arbetssituation där fortfarande relativt outforskad . 
det finns dock många intressant fenomen att 
studera, särskilt som dagligvaruhandeln har 
genomgått en rad genomgripande förändringar 
de senaste tio åren.

den mest påtagliga strukturförändringen är att 
stora butiker har etablerats utanför de större sam
hällenas centrum med brett utbud och utökade 
öppettider. Andra stora förändringar är; en ökad 
tekniknivå, med till exempel automatisering; ökad 
andel extraanställda; och nya organisationsformer, 
med självstyrande arbetslag och arbetsrotation.

– detta leder till en ökad centraliserad styrning 
och kontroll på vissa plan samtidigt som enskilda 
arbetslag kan bli mer självstyrande och arbetsrota
tion kan göra att anställda får större ansvar och 
mer kontroll över det egna arbetet, säger lena 
Abrahamsson, projektledare, på luleå tekniska 
universitet. Vi kommer att ta fram och sprida 
kunskap om hur detta påverkar arbetsplatsernas 
könsmönster och könskonstruktioner.

i dagligvarubranschen jobbar sedan länge både 
kvinnor och män, idag är fördelningen 62 pro
cent kvinnor och 38 procent män. Men män och 
kvinnor har haft och har i hög utsträckning olika 
arbetsuppgifter och olika positioner, med lägre 
löner och mindre ansvar som följd för kvinnorna.

– Frågan är om de nya förutsättningarna gör så 
att kassörskans roll kommer att omförhandlas och 
förändras, säger lena. det finns viktig kunskap att 
hämta om hur den pågående strukturomvand
lingen inom dagligvaruhandeln formar, utmanar 
och reproducerar föreställningar om arbete 
och kön.

kassörskan i omförhandling

Syftet med projektet är att sprida kunskap om hur kassörskans roll förändras i handelns pågående 
strukturomvandling genom att skriva vetenskapliga artiklar till akademiska tidskrifter.

Projektledare: Lena Abrahamsson, professor, Luleå tekniska universitet, lena.abrahamsson@ltu.se  
Övriga projektdeltagare: Ylva Fältholm och Kristina Johansson, Luleå tekniska universitet
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Det är av 
stort intresse att 

underlätta /…/ för forskare 
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i handeln.”
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En ny marknadsplats har vuxit fram i och med 
den digitala revolutionen. Kunderna lyssnar på 
och kommunicerar mer med varandra istället 
för att ta till sig den information som företagen 
sänder ut utan omsvep. För att lyckas med sin 
marknadsföring är det viktigt att förstå denna 
gränsöverskridande kommunikationsmiljö.

– Företagen kan inte längre stå oemotsagda med 
sitt budskap till kunderna, säger Jukka Hohentahl, 
projektledare, på Uppsala universitet. i den digi
tala miljön sprider konsumenterna sina egna, både 
positiva och negativa, budskap till ett stort antal 
mottagare. Företagen har allt att vinna på att vara 
medskapare i denna process.

Många konsumenter söker idag information på 
nätet innan de fattar sitt köpbeslut och tar då 
inte bara del av företagets egen information utan 
tar även gärna till sig av sådant som andra konsu
menter har skrivit. ofta upplevs den informa
tionen som mer objektiv och trovärdigt.

Mängden information växer och informationens 
mobilitet ökar i takt med att teknologin utvecklas. 
det gäller att omvandla denna stora rörliga mängd 
information till kunskap och dra nytta av möjlig
heterna med den nya marknadsplatsen. det finns 
mycket att hämta för företag som håller sig i fram
kant och bearbetar och använder informationen.

– det är det vi kallar för kunskapsbaserad 
marknads föring, säger Jukka. Vi kommer att ta 
fram en bok som hjälper handelsföretagen att ta 
vara på möjligheterna som den digitala revolu
tionen för med sig.

ny marknadsföring i den 
digitala ekonomin

Syftet med projektet är att identifiera, beskriva och analysera den förändring i marknadsföringsarbetet 
som den digitala ekonomin har fört med sig genom att skriva en bok riktad till handelsföretag.

Projektledare: Jukka Hohentahl, Uppsala universitet, jukka.hohenthal@fek.uu.se 
Övriga projektdeltagare: Leon Caesarius, Uppsala universitet
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Industrialiseringen under det tidiga 1800talet 
har länge främst setts som en teknologiskt 
grundad samhällsomvandling. Men ett projekt i 
ekonomisk historia vid Uppsala universitet lyfter 
fram förmågan att sälja som en minst lika viktig 
pusselbit.

Stockholm var tidigt Sveriges viktigaste kommer
siella miljö och mest avancerade textila kon sumtions
varumarknad. det finns mycket intressant  kunskap 
kring detta som belyser tidigare outforskade 
områden. inte minst när det gäller just den nya 
kunskapen kring säljandets och kommersiella 
faktorers roll i samband med den industriella 
revolutionen .

– Vi har tidigare tagit fram antologin Till salu. 
Stockholms  textila handel och manufaktur,  
1722–1846. (2010), berättar klas nyberg, 
projektledare  och professor på Uppsala univer
sitet. den samman fattar flera studier som visar 
att försäljnings kunnande var av avgörande 

betydelse  för hur den textila marknaden för
ändrades under den tidsperioden.

till antologin hör en bilaga som är en bild
berättelse om Stockholms textila handelshus och 
manufakturer under övergången till 1800talet. 
denna kommer nu att översätta till engelska för 
att kunna spridas till en internationell publik.

dessutom kommer handels och industri mannen 
k. A. Almgrens handskrivna reseberättelse Resan 
till Marseilles med Capten Helleberg å Briggen 
Endrägten ges ut.

– Almgrens reseberättelse ger en unik ögonblicks
skildring och inblick i hur en dåtida entreprenör 
tänkte och resonerade, säger klas.

På detta sätt blir ett rikt och intressant historiskt 
material om handelns utveckling i industrialismens 
Sverige tillgängligt för en bredare publik.

Försäljningen viktig för 
industrialiseringen

Syftet med projektet är att göra kunskap om handelshistoria tillgänglig för en större publik genom att 
ge ut två böcker i ämnet.

Projektledare: Klas Nyberg, professor vid Uppsala universitet, klas.nyberg@ekhist.uu.se
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Mobiltelefoner finns numera i var mans hand, 
men de är fortfarande relativt lite utnyttjade 
som marknadsföringskanal. Här finns det flera 
utmaningar för handeln. En ny bok kan hjälpa 
och stödja kedjor och butiker i processen att 
utveckla  sin mobila marknadsföring.

Många konsumenter efterfrågar mobila lösningar 
som stödjer deras shopping, men kedjorna har 
inte hunnit med i utvecklingen. det finns en hel 
del forskning kring mobil marknadsföring och dess 
möjligheter, utmaningar och fallgropar. nu kommer 
kunskapen samlas i en lättillgänglig bok som vänder 
sig direkt till de som jobbar i handeln.

– idag är de flesta mobiler uppkopplingsbara mot 
internet. Hastigheten på överföring av data blir 
snabbare och snabbare. Applikationer av olika 
slag kan laddas ner i smartphones. Smartphone 
användarna  har i genomsnitt högre spender
bar inkomst och shoppar mer än andra mobil
användare. denna utveckling har gjort att mobil 
marknadsföring har blivit allt mer intressant för 
butikshandeln, säger Roger Ström, projektledare, 
Högskolan i Halmstad.

exempel på utmaningar är att integrera den 
mobila marknadsföringen i företagets övriga 
strategier  och verksamhet. det gäller bland annat 
utvecklingen av så kallade appar (applikationer/ 
program som laddas ner och är anpassade till 
mobil telefonens programvaror och funktioner).

– Apparna har ofta en utmärkt funktionalitet och 
användarupplevelse, ändå ”självdör” de flesta efter 
90 dagar. det är inte ovanligt att konsumenter 
laddar  ner 30–40 olika appar. därefter glömmer 
de helt enkelt bort att använda dem samtidigt som 
företagen har svårt att driva trafik och användning 
av dessa genom andra marknadsföringsaktiviteter, 
menar Roger Ström.

Även om uppståndelsen kring mobil marknads
föring är stor idag, så är mobil marknadsföring inte 
något för alla konsumenter i alla köpsituationer.

– Mobilen kommer inte att ersätta befintliga 
kanaler  utan ska initialt ses som ett komplement, 
säger Roger. det är viktigt att ta fram kunskap så 
att beslutsfattarna i handeln kan ta välgrundade 
beslut som leder till positiva resultat.

Mobil marknadsföring på uppgång

Syftet med projektet är att skapa kunskap som kan publiceras i bokform och som konkret kan 
användas av beslutsfattare i butikshandeln.

Projektledare: Roger Ström, Högskolan i Halmstad, roger.strom@hh.se  
Övriga projektdeltagare: Martin Vendel, konsult och lektor på KTH
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Många 
konsumenter efterfrågar 

mobila lösningar som stödjer 
deras shopping, men 

kedjorna har inte hunnit 
med i utvecklingen. ”
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Om företag och 
intresseorganisationer 

kombinerar sina respektive 
styrkor kan fördelar uppstå 

för båda parter.”
24



Handelssektorn har en viktig roll att spela i 
strävan  efter ett hållbart samhälle. Ett sätt 
att göra det är att samarbeta med olika 
intresse organisationer. När företag och 
intresse organi sationer samverkar kan olika 
resurser  och kompetenser  kombineras till 
ett framgångsrikt  resultat.

i en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet 
(SlU) har ”PrivatePublic Partnerships” (PPP) i 
den svenska dagligvarubranschen undersökts. 
PPP innebär att företag och intresseorganisa
tioner samarbetar och förordades redan på 
Fns konferens  Environment and Developement 
(UnCed) 1992.

– ingen organisation har allt som krävs för att 
påverka utvecklingen i rikting mot större hållbar
het, säger Cecilia MarkHerbert, projektledare, på 
SlU. Men om företag och intresseorganisationer 

kombinerar sina respektive styrkor kan fördelar 
uppstå för båda parter samtidigt som det hållbara 
samhället kommer ett steg närmare.

Forskarna kommer att bygga vidare på studien av 
svensk dagligvaruhandel där flera stora aktörer har 
studerats och närmare beskriva och identifiera hur 
meningsfulla samarbeten, som även kan kombi
neras med framgångsrikt företagande, kan se ut.

– det finns flera utmaningar när det gäller 
partnerskap  mellan företag och intresseorgani
sationer eftersom förväntningarna och målsätt
ningarna delvis  kan skilja sig åt, säger Cecilia. då 
är det viktigt  med tydliga samarbetsavtal och 
trovärdig het.

Partnerskap för hållbarhet 
i dagligvaruhandeln

Syftet med projektet är att sprida kunskap om hur ”PrivatePublic Partnerships” (samarbete mellan 
företag och intresseorganisationer) för hållbarhet fungerar inom den svenska dagligvaruhandeln 
genom artiklar i fackpress, muntliga presentationer och vetenskapliga artiklar.

Projektledare: Cecilia MarkHerbert, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),  
cecilia.markherbert@slu.se  
Övriga projektdeltagare: Julia Rotter, SLU, och Nurgül Özbek, Handelshögskolan i Stockholm
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Logistik är en grundläggande fråga för all handel. 
Företag som löser logistiken på ett bra och inno
vativt sätt lyckas ofta bättre än sina konkurrenter 
när det gäller lönsamhet. På Linköpings univer
sitet finns mycket intressant forskning inom 
området som är värd att spridas.

– en välfungerande logistik är grunden för att 
kunna hantera miljöfrågor, kostnadspress, ökande 
krav på kundservice och tillgänglighet på varor i 
butik med mera på ett framgångsrikt sätt, säger 
Mats Abrahamsson, projektledare och professor  
på linköpings universitet. På institutionen för 
industriell och ekonomisk utveckling tar vi ett 
helhetsgrepp på logistiken med en kombination 
av ingenjörs vetenskap och strategiforskning.

Forskningen på universitetet handlar bland annat 
om den svenska dagligvarumarknaden där fors
karna menar att den svenska marknaden har 
hamnat  på efterkälken när det gäller logistik
lösningar i jämförelse med den hårt konkurrens
utsatta och internationaliserade marknaden i till 
exempel Centraleuropa.

– den svenska marknaden är relativt liten och 
de svenska företagen är i huvudsak nationella, 
berättar Mats. de lösningar som har utvecklats 
i multinationella företag och på marknader där 
konkurrensen är större används inte, men frågan 
är hur länge det håller. Även de svenska företagen 
lär behöva ändra sina affärsmodeller och ta del 
av de moderna logistiklösningar som finns idag, 
efterhand  som konkurrensen på den svenska 
marknaden ökar.

den forskning som är aktuell i detta projekt 
handlar om dagligvarubranschens försörjnings
kedjor med fokus på logistikens roll för tillväxt 
och lönsam het inom internationell megaretailing; 
logistik baserade affärsmodeller med logistikens 
roll i moderna handelsföretag i centrum; samt 
en studie  av diYmarknaden (do it Yourself) i 
tyskland . genom att sprida forskningen interna
tionellt i akademiska  tidskrifter kan kunskapen 
utvecklas och komma svenska handelsföretag till 
ännu mer nytta.

logistik i fokus

Syftet med projektet är att sprida befintliga forskningsresultat om logistik internationellt genom att 
skicka in vetenskapliga artiklar till internationella akademiska tidskrifter.

Projektledare: Mats Abrahamsson, professor Linköpings universitet, mats.abrahamsson@liu.se 
Övriga projektdeltagare: Jakob Rehme, Linköpings universitet
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Logistik är idag ett viktigt konkurrensmedel. 
Ett medel för att förbättra logistiken är mät
ningar i försörjningskedjorna, men vid logistik
mätningar mäts ibland olika saker beroende 
på vem som utför mätningarna. Forskare på 
Linnéuniversitet vill skapa samsyn bland de 
olika aktörerna.

– Vi vill ta reda på hur kunder och leverantörer 
inom olika typer av handelsföretag mäter logistik. 
Vilka mått används? Hur definieras måtten? Hur 
arbetar man med målsättningar och hur använder  
man mätresultaten? säger Helena Forslund, 
projekt ledare och docent vid linnéuniversitetet. 

På avdelningen för logisktik har man de senaste 
åren forskat om mätning av logistikprestationer 
såsom ledtider, flexibilitet och leveransprecision. 
Resultaten har visat att det finns stora förbätt
ringspotentialer genom att samordna och skapa 
nya rutiner. Stora investeringar är inte alltid 
nödvändiga .

– logistiken inom handeln är ett eftersatt forsk
ningsområde och det finns många kunskapsluckor, 
säger Helena. Vi tar avstamp i den industri
baserade forskningen om logistik och gör den 
relevant  för handeln. Alla detaljhandelsföretag vi 
har haft kontakt med betonar vikten av denna 
kunskap  för att skapa bättre förutsättningar i 
handeln .

Viktigt att mäta samma sak 
inom logistiken

Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap kring logistikmätningar inom handeln och sprida 
dem genom en enkel rapport och workshops för handelsbranschen samt publicering av en 
vetenskaplig artikel.

Projektledare: Helena Forslund, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, helena.forslund@lnu.se
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Det finns stora utmaningar för detaljhandels
kedjor med många butiker. Inte minst spänningen  
mellan fördelarna med centralisering och behovet  
av lokalanpassning. Standardisering ger skal
fördelar och förenklar olika processer, men hur 
ser egentligen standardiseringsprocessen ut?

Framgångsrika företag väljer ofta att expandera 
genom att öppna nya enheter nationellt och/
eller internationellt. det gäller många branscher 
och ett känt exempel är till exempel Mcdonald’s 
som i stort sett fungerar på samma sätt var än 
i världen den enskilda restaurangen är belägen. 
kedje organisationen har många fördelar med 
samordning  och möjlighet att ta vara på lärdomar 
från olika enheter.

– Replikering, det vill säga processen att starta 
liknande  enheter på olika ställen, är även vanlig 
inom detaljhandeln med Hennes & Mauritz och 
ikeA som tydliga exempel, säger Marie Bengtsson, 
projektledare, på linköpings universitet. Jag har 

forskat på H&M och ytterligare ett företag med 
avseende på standardisering när de expanderar, 
organiserar och utvecklas.

två H&Mbutiker i tjeckien studerades i sam
band med att de startades. Forskningen visar att 
standardiseringen när det gäller displayarbetet, 
som genomgående ser i stort sett likadant ut i 
alla H&Mbutiker, främst sker genom ett slags 
mästarlärlingsystem där personal rekryteras 
internt. Man sätter ett högt värde på att jobba 
sig upp i organisationen samt en hög mobilitet 
både geografiskt och karriärmässigt. det finns få 
skrivna regler för att underlätta standardiseringen 
och arbetet i modebranschen är ju också i högsta 
grad föränderligt .

i det andra fallet har en stor logistikomställning 
studerats . intressanta resultat från dessa båda 
studier  kommer nu att presenteras i två veten
skapliga artiklar för publicering i internationella 
akademiska tidskrifter.

Personalen som standardiserare 
i stora kedjeföretag

Syftet med projektet är att sprida kunskapen om replikering inom detaljhandelskedjor genom att skriva 
akademiska artiklar till internationella vetenskapliga tidskrifter.

Projektledare: Marie Bengtsson på Linköpings universitet, marie.bengtsson@liu.se 
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Idag står vi inför 
introduktionen av en ny 
våg av lovande tekniska 
lösningar för betalning 

med mera. ”
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Idag står vi inför introduktionen av en ny våg av 
lovande tekniska lösningar för betalning med 
mera. Till exemplen hör att mobiler kan laddas 
med en rad nya möjligheter, vilka skulle kunna 
ersätta den traditionella plånboken och dess 
skrymmande innehåll av plastkort.

– Många av oss kommer ihåg ”itbubblan” 
kring millennieskiftet. den stora framgången för 
internet  mot slutet av 90talet hade skapat stora 
förväntningar om en explosiv tillväxt av elektro
nisk handel , underblåsta av media och fram
gångsrika börsnoteringar, säger Bertil thorngren, 
projekt ledare, Handelshögskolan i Stockholm. 
traditionell  handel sågs som närmast dödsdömd i 
kon kurrensen med mer kostnadseffektiva internet
baserade lösningar. Så blev det som bekant inte 
utan bubblan brast och följdes av negativa reak
tioner från media och aktiemarknad, som ofta var 
lika dramatiska som tidigare glädjekalkyler. 

teldok (www.teldok.se) är en skriftserie som 
under en lång period (1981–2006) dokumenterade 
tidig användning av it. Serien innehåller fler än 200 

rapporter skrivna av forskare och andra experter 
inom respektive användningsområde. det är ett 
unikt material som beskriver utvecklingen inom it 
på ett genomgripande sätt. Hur långt hade man 
kommit vid olika tidpunkter och hur tänkte man 
då om framtiden?

ett tiotal rapporter från 1990talet och framåt 
handlar om framväxten av ehandeln. inlednings
vis var det fråga om handel direkt mellan före
tag, främst inom bil och läkemedelsindustrin. 
Siktet  var då inställt på att effektivisera logistiken 
i leverantörs kedjan. kunskapen och erfarenheterna 
från dessa kommer nu att sammanställas i en lätt 
tillgänglig rapport.

 – Utöver korta referat av rapporterna kommer  
jag att ta upp vad som visade sig fungera bra 
respek tive inte bra, med sikte på att göra erfaren
heterna i rapporterna relevanta även idag och i 
framtiden, säger Bertil. Med tillgång till tidigare 
erfarenheter kan vi kanske lyckas bättre i framtida 
satsningar.

ehandelns födelse och utveckling

Syftet med projektet är att sammanställa och tillgängliggöra kunskapen som finns i tidigare rapporter 
kring ehandelns födelse och utveckling.

Projektledare: Bertil Thorngren, Handelshögskolan i Stockholm, bertil@thorngren.nu 
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På senare år har trenden varit att även små och 
medelstora svenska modeföretag satsar interna
tionellt – många medan de fortfarande är relativt 
nya på marknaden. Den inhemska marknaden är 
för liten och konkurrensen är hård så för att växa 
satsar man utomlands.

Men internationalisering kräver mycket av före
taget som satsar och ett eftersatt område när 
det gäller forskning är vad som händer internt på 
företaget. Många misslyckas i sin strävan att växa; 
en tredjedel av modeföretagen finns inte kvar tre 
år efter de startades och efter sju år har mer än 
hälften försvunnit från marknaden. På Handels
högskolan i göteborg finns viktig kunskap kring 
internationaliseringen av svenska modeföretag.

– Vi fokuserar på företagens interna processer 
i samband med internationalisering eftersom 
det saknas kunskap där, säger projektledare och 

docent katarina Hamberg lagerström på Handels
högskolan vid göteborgs universitet. till vår 
hjälp har vi teorier kring ”dynamiska förmågor ” 
(dynamic  Capabilities) som inbegriper hur väl 
företag lyckas integrera, skapa och anpassa sina 
interna och externa resurser i en föränderlig 
omvärld.

de fallstudier som projektet bygger på är gjorda 
på modeföretag av olika storlek i olika stadier 
av internationalisering för att skapa en så bred 
kunskaps bas som möjligt. Med sitt fokus på 
vad som händer internt på företagen kommer 
projektet  att sprida ny kunskap till nytta för både 
akademin  och branschen.

intern internationalisering på 
svenska modeföretag

Syftet med projektet är att sprida resultat från flera fallstudier kring de interna processerna när 
svenska modeföretag expanderar internationellt, genom att skriva akademiska artiklar till 
internationella vetenskapliga tidskrifter.

Projektledare: Katarina Hamberg Lagerström, docent på Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet, katarina.lagerstrom@handels.gu.se  
Övriga projektdeltagare: Marissa Ekdahl, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

FAktARUtA

32



Den inhemska 
marknaden är för liten och 
konkurrensen är hård så för 

att växa satsar man 
utomlands.”

33



Trots att detaljhandeln är en stor sektor med 
många anställda finns det relativt lite forskning 
kring ledarskap, medarbetarskap och arbetets 
organisering i butik. Den internationella littera
tur som finns är inte applicerbar på svenska 
förhållanden.

– enligt resultat från vårt tidigare forsknings projekt 
kring dessa frågor är det en positiv bild av de 
anställdas syn på sitt arbete som växer fram, säger 
Stefan tengblad, projektledare, på Högskolan i 
Skövde. till skillnad från många andra länder trivs 
majoriteten av de anställda i detaljhandeln i Sverige 
mycket bra.

Resultaten från det tidigare projektet bygger på 
intervjuer med experter, en bred enkätunder
sökning och mer djupgående fallstudier av några 
företag. Fallstudieföretagen valdes ut med avse
ende på lönsamhet och personalens trivsel för 
att kunna lyfta fram goda exempel.

– nu ska vi skriva en bok utifrån dessa resultat för 
att bidra till ökad kunskap kring hur ett bra ledar
skap i butik kan se ut, säger Stefan. Bokens främsta 
målgrupp är studenter som till exempel ska bli 
butikschefer, men även de som redan arbetar i 
butik kan ha nytta av boken.

Butikschefen spelar en stor roll både för hur per
sonalen trivs och hur nöjda kunderna är. Boken 
kommer att bidra med kunskap om och förståelse 
för personalledningens viktiga roll för framgångsrik 
handelsverksamhet.

ledarskap i butik

Syftet med projektet är att skriva en bok om ledarskapets betydelse i butik samt hur ett bra 
ledarskap kan se ut.

Projektledare: Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde, stefan.tengblad@his.se  
Övriga projektdeltagare: Thomas Andersson, Ali Kazemi och Mikael Wickelgren, Högskolan i 
Skövde
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